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Περίληψη 

Η μετάβαση στην Κινητή Διακυβέρνηση είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής 

που διανύουμε. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να συνεισφέρει στο θεωρητικό 

υπόβαθρο της Κινητής Διακυβέρνησης με μια ανάλυση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας 

σχετικά με τις τεχνολογίες που υπάρχουν, το μοντέλο 5 σταδίων που προτείνει το 

αρμόδιο τμήμα των Ηνωμένων Εθνών, τα αναμενόμενα οφέλη από την Κινητή 

Διακυβέρνηση, τους παράγοντες επιτυχίας της Κινητής Διακυβέρνησης και η 

καταγραφή της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας ώστε να εντοπιστεί σε ποιο 

βαθμό έχουν υλοποιηθεί έργα σε επίπεδο πόλεων. Η κύρια πηγή για την έρευνα ήταν οι 

επίσημες ιστοσελίδες των Δήμων και το Διαδίκτυο, τηλεφωνικές επικοινωνίες και 

επικοινωνία μέσω e-mail. Με συστηματικό τρόπο έρευνας καταγράφηκαν όλα τα έργα 

που λειτουργούν και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και περιγράφονται αναλυτικά. Η 

έρευνα απέδειξε ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε 

πολλά μέρη του κόσμου. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει τις ΤΠΕ και τις έχουν 

δώσει ενεργό ρόλο στις σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 

Abstract 

Over the last few years the transition from E-Government to Mobile 

Government is a major issue for many countries worldwide. The goal of this thesis is to 

contribute at the theoretical background of Mobile Government through the study of the 

available literature about the current mobile technology, the 5 stage model of DESA, the 

expected benefits of Mobile Government, the success factors of Mobile Government 

projects and the mapping of every implemented and working Mobile Government 

project of all the Greek Municipalities. The main source of the research is the official 

websites of the Municipalities and the Internet, phone and e-mail communications. 

After systematic research all the findings were listed and thoroughly explained. The 

research showed that Greece is far behind from the practices that are applied in many 

countries both in developed and developing countries. Only a few Municipalities have 

adopted ICT and gave them a key role in the interaction with the citizens and the local 

businesses.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Στόχος της εργασίας 

Στόχος της εργασίας είναι η επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά 

με την Κινητή Διακυβέρνηση, ώστε να εντοπισθούν οι θεωρητικές βάσεις, οι 

στρατηγικές και οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου ώστε να 

μετασχηματίσουν ένα μέρος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε μία μορφή η οποία 

είναι για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές και η προσπάθεια αυτή στα πλαίσια 

της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. 

Το θέμα της Κινητής Διακυβέρνησης είναι πολύ πρόσφατο για τη χώρα μας 

όπως φάνηκε από την έρευνα. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία στα ελληνικά και οι 

δημοσιευμένες έρευνες είναι ελάχιστες και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τη χρήση των διαθέσιμων κρατικών υπηρεσιών και τις 

χρήσεις των ΤΠΕ από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντιθέτως η ξένη βιβλιογραφία 

είναι πλούσια σε δημοσιεύσεις για το αντικείμενο. Υπάρχουν πολλές μελέτες 

ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκθέσεις τηλεπικοινωνιακών εταιριών, 

εταιρειών πληροφορικής και εταιρειών κινητών τηλεφώνων, εκθέσεις διεθνών 

οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Πολλές υπηρεσίες και τμήματα του οργανισμού 

ασχολούνται με το θέμα της Κινητής Διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο θα 

εισχωρήσει στη ζωή των ανθρώπων και θα συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής τους, όπως π.χ. ο  ITU και η UNESCO. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της εργασίας είναι να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί 

ένα κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προκύψει ένας οδηγός ανάπτυξης έργων 

Κινητής Διακυβέρνησης ώστε να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας όσων 

υλοποιηθούν. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη να ωφεληθούν από τα έργα αυτά. Για το λόγο αυτό η ερευνητική προσέγγιση του 

θέματος ήταν να καταγράψει όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αναλύσει την παρούσα κατάσταση. 

Ειδικότερα ερευνάται ο βαθμός υλοποίησης σε υπηρεσίες και εφαρμογές Κινητής 

Διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα σε επίπεδο 

Δήμων της Ελλάδας, με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. 
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1.2 Εισαγωγικά στοιχεία 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εμφάνιση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει σημαντικά την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πολιτών και των κυβερνητικών αρχών. Θετικά επηρεασμένες από τον ιδιωτικό τομέα, 

οι κυβερνήσεις άρχισαν να συμπεριφέρονται στους πολίτες σαν πελάτες με γνώμονα 

την καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτησή τους και τη διευκόλυνση των μεταξύ τους 

συναλλαγών και ξεκίνησαν να υλοποιούν υπηρεσίες βασισμένες στις ΤΠΕ. Η εφαρμογή 

των ΤΠΕ για το σκοπό αυτό είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (Electronic Government) ή e-Government όπως χρησιμοποιείται πιο 

συχνά. 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών 

έχει ραγδαία ανάπτυξη και η χρήση τους ολοένα και αυξάνεται. Οι ευρυζωνικές 

δυνατότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας συνεχώς αυξάνονται προσφέροντας 

υψηλές ταχύτητες σε χαμηλότερες τιμές και οι συσκευές κινητών τηλεφώνων έχουν όλο 

και περισσότερες δυνατότητες, όπως ταχύτερους επεξεργαστές, μεγαλύτερες και 

ευκρινέστερες οθόνες αφής, μεγάλες χωρητικότητες μνήμης, περισσότερους τρόπους 

ασύρματης σύνδεσης. 

Τα κινητά τηλέφωνα από είδος πολυτελείας έχουν γίνει πλέον ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητάς όλων των ανθρώπων. Αυτό αποδεικνύεται από το 

ποσοστό διείσδυσης κινητών τηλεφώνων το οποίο προκύπτει από τον λόγο των 

ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων προς τον πληθυσμό. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών (ITU, International Telecommunication Union), το 2000 το 

παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης ήταν μόλις 12%, το 2008 ξεπέρασε το 50% (ITU, 2008) 

και στο τέλος του 2011 εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν περίπου 6 δισεκατομμύρια ενεργές 

συνδέσεις κινητών τηλεφώνων, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό διαμορφώνεται 

σε 86% (ITU, 2012). Μόνο το 2011, ενεργοποιήθηκαν 660 εκατομμύρια νέες συνδέσεις 

κινητών τηλεφώνων με των 80% αυτών να είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως 

στην Ινδία και τις αφρικανικές χώρες (ITU, 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

ποσοστό αυτό στην Ελλάδα καθώς στο τέλος του 2009 υπήρχαν περίπου 20,76 εκατ. 

συνδέσεις και το ονομαστικό ποσοστό διείσδυσης επί του πληθυσμού άγγιζε το 190%. 

Το 2010 ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά περίπου 5 

εκατομμύρια λόγω της διαδικασίας ταυτοποίησης των καρτοκινητών τηλεφώνων, με 

αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010 να υπάρχουν 15,43 εκατ. συνδέσεις και 

ποσοστό λίγο περισσότερο από 141%, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 ο συνολικός 
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αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλθε στα 15,25 εκατομμύρια και το 

ποσοστό διαμορφώθηκε περίπου στο 139% (Digital Life, 2012). 

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ο 

συνολικός αριθμός των κινητών τηλεφώνων και των tablets ξεπέρασε τον συνολικό 

αριθμό των σταθερών υπολογιστών, των φορητών υπολογιστών και των netbooks 

(Kleiner Perkins Caufield & Byers, 2011) γεγονός που αποδεικνύει την τάση του 

κόσμου για φορητές συσκευές. 

Το χαρακτηριστικό της αδιάκοπης λειτουργίας τους και η συνεχής βελτίωση 

των χαρακτηριστικών τους, έδωσε την δυνατότητα στα κινητά τηλέφωνα να 

αποτελέσουν μέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ιδέα της χρήσης τους για 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών δεν είναι καινούργια. Προσπάθειες για να 

χρησιμοποιηθούν στις εσωτερικές διαδικασίες των υπηρεσιών έγιναν από την πρώτη 

κιόλας γενιά κινητών τηλεφώνων. Οι πρωτοβουλίες αυτές έγιναν γνωστές με τον όρο 

Mobile Government (δεν υπάρχει επακριβής μετάφραση ώστε να αποδοθεί πλήρως η 

έννοια, ωστόσο θα χρησιμοποιείται ο όρος Κινητή Διακυβέρνηση) ή m-Government. 

Τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογική εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων και την 

κυκλοφορία των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) η κινητή διακυβέρνηση 

έχει γίνει ένας χώρος μεγάλου ενδιαφέροντος και είναι αντικείμενο πολλών έργων και 

δραστηριοτήτων σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Κατά την ερευνητική προσέγγιση αναζητήθηκαν πληροφορίες στις επίσημες 

ιστοσελίδες όλων των Δήμων της Ελλάδας, σε ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο 

καθώς και αναζητήσεις στο Διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά. Επίσης έγιναν τηλεφωνικές 

επικοινωνίες με υπευθύνους των Δήμων και με εταιρίες πληροφορικής που είχαν 

αναπτύξει εφαρμογές. 

 

1.3 Δομή της εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν κάποια γενικά εισαγωγικά στοιχεία 

εξηγείται ο λόγος για τον οποίο διεξήχθη η έρευνα και ο τρόπος με τον οποίο έγινε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των προτύπων κινητής 

τηλεφωνίας και ποιες είναι οι διαθέσιμες σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθούν έργα Κινητής Διακυβέρνησης. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το μοντέλο που προτείνει το DESA για την 

βέλτιστη υλοποίηση των υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

της Κινητής Διακυβέρνησης που θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Επίσης οι τύποι υπηρεσιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών της Κινητής 

Διακυβέρνησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα αναμενόμενα οφέλη από την 

βέλτιστη υλοποίηση των έργων Κινητής Διακυβέρνησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τη μετάβαση από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Κινητή 

Διακυβέρνηση. 

Το έκτο κεφάλαιο είναι η ερευνητική προσέγγιση. Παρουσιάζονται αναλυτικά 

όλες οι υλοποιήσεις της Κινητής Διακυβέρνησης στην σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 

Το όγδοο κεφάλαιο είναι ο επίλογος της εργασίας 

 

1.4 Ορισμοί 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Electronic Government, e-Government)  

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί για τη  e-Government, οι 

οποίοι έχουν μικρές διαφορές στην διατύπωση αλλά στην ουσία είναι οι ίδιοι. 

Συνοψίζοντας ως e-Government θα μπορούσε να οριστεί η χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή πληροφοριών, 

η εξυπηρέτηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ της κυβέρνησης, των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όλοι ωφελημένοι. 

Κινητή Διακυβέρνηση (Mobile Government,  m-Government) 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες να αποδοθεί ορισμός στην έννοια ήταν του 

Kushchu (2003, σ. 2): "ως  m-Government ορίζεται η στρατηγική και η υλοποίησή της 

που συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση όλων των ασύρματων τεχνολογιών, υπηρεσιών, 

εφαρμογών και των τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας στην προσπάθεια να 
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αποκομίσουν όφελος όλα τα συμμετέχοντα μέρη, δηλαδή οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και 

όλες τα μέλη του κρατικού και δημοσίου τομέα." 

Ο Antovski et al. (2005, σ. 36-44) δίνουν έναν αρκετά χαλαρό ορισμό: "Η m-

Government είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η μετατροπή του εξοπλισμού πληροφορικής 

και επικοινωνιών του δημόσιου τομέα ώστε να γίνει διαλειτουργικός με τα κινητά 

τηλέφωνα και τις φορητές συσκευές των πολιτών". Έναν παρόμοιο ορισμό δίνει η Carroll 

(2005, σ. 77-87) υποστηρίζοντας πως "m-government είναι ο παροχή υπηρεσιών από 

όλο τον δημόσιο τομέα μέσω τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών" 

επεξηγώντας πως η "m-government είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίου, πολιτών και 

επιχειρηματιών με άγνωστο όμως περιεχόμενο, η οποία είναι ένα μέρος από τις 

δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν και έχει περιορισμούς λόγω του τύπου δεδομένων 

και της ποσότητας που μπορεί να μεταφερθεί". Αντιθέτως ο Misra (2010, σ. 78-86) δίνει 

ένα συνοπτικό ορισμό: "m-government είναι η παροχή κρατικών υπηρεσιών και οι 

συναλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω φορητών συσκευών, όπως κινητά 

τηλέφωνα, pagers, PDAs."  

Πολλοί ορισμοί με ελάχιστες διαφορές μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία, 

σε όλους όμως είναι εμφανές ότι η m-Government είναι ένα τμήμα ή είναι 

συμπληρωματική της e-Government. Η m-Government δεν είναι για να αντικαταστήσει 

e-Government ούτε διάδοχός της. Στόχος της είναι να διευρύνει τις υπάρχουσες 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των νέων τεχνολογιών για κινητά 

τηλέφωνα. Μία ενδιαφέρουσα άποψη διετύπωσε ο Misra (2010), υποστηρίζοντας πως η 

Κινητή Διακυβέρνηση είναι η τρίτη χρονικά φάση της εξέλιξης της web-based 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ξεκίνησε το 2005 και διαρκεί μέχρι και σήμερα. Η 

πρώτη φάση διήρκεσε από το 1995 μέχρι το 2000 και ήταν εμπνευσμένη από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Η δεύτερη φάση διήρκεσε από το 2000 μέχρι το 2005, 

ονομάστηκε "Εικονική Υπηρεσία" και ήταν εμπνευσμένη από τα portals. Υπάρχουν 

τόσοι ορισμοί όσες περίπου είναι και οι σχετικές δημοσιεύσεις. Σε όλους όμως 

υπάρχουν, είτε φανερά είτε υπονοούνται, δύο σημαντικά αρχές: 

 Η Κινητή Διακυβέρνηση περιέχει τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας κινητών 

τηλεφώνων και φορητών συσκευών για την παροχή κρατικών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Αυτό ισχύει είτε για την εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών 

είτε για την δημιουργία νέων εστιασμένων σε φορητές συσκευές. 
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 Η Κινητή Διακυβέρνηση είναι ένα επιμέρους τμήμα ή μία επέκταση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δεν θα την διαδεχθεί , ούτε θα αντικαταστήσει 

τις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά 

στόχος της είναι να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της τεχνολογίας 

για φορητές συσκευές. 
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2. Η τεχνολογική εξέλιξη των προτύπων κινητής 

τηλεφωνίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων και των 

προτύπων επικοινωνίας της κινητής τηλεφωνίας, ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη 

λειτουργία τους, δοκιμαστική και εμπορική στις τέσσερις γενιές κινητών τηλεφώνων. 

 

2.1 Αναλογικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - Πρώτη γενιά (1G) 

Το πρώτο αναλογικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που υλοποιήθηκε σε μεγάλη 

έκταση στην Βόρεια Αμερική ήταν το AMPS (Advanced Mobile Phone System, 

προηγμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας) (AT&T, n.d.). Η εμπορική του εκμετάλλευσή 

του ξεκίνησε στην Αμερική το 1978, στο Ισραήλ 1986 και στην Αυστραλία το 1987. Το 

AMPS ήταν μια πρωτοποριακή τεχνολογία η οποία βοήθησε στην καθοδήγηση και 

μαζική εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο είχε 

πολλά και σοβαρά άλυτα θέματα που αφορούσαν τα σύγχρονα πρότυπα. Το AMPS δεν 

προστατευόταν από κρυπτογράφηση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο σε 

υποκλοπές μέσω κατάλληλου ραδιοδέκτη. Επίσης ήταν ευαίσθητο στην "κλωνοποίηση" 

κινητών τηλεφώνων. Η "κλωνοποίηση" κινητών τηλεφώνων είναι η διαδικασία κατά 

την οποία όταν τηλεφωνεί ο κάτοχος του "κλωνοποιημένου" κινητού τηλεφώνου, 

φαίνεται σαν η κλήση να προέρχεται από το αυθεντικό τηλέφωνο με αποτέλεσμα η 

χρέωση να γίνεται στον κάτοχο του αυθεντικού τηλεφώνου (Wood, n.d.).  Επίσης 

χρησιμοποιούσε FDMA (Frequency - Division Multiple Access) σύστημα το οποίο 

απαιτούσε πολύ μεγάλο εύρος του φάσματος ασύρματων συχνοτήτων για να 

υποστηριχθεί. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στην ανάπτυξη του D-AMPS (Digital 

AMPS), το οποίο αντικατέστησε το AMPS το 1990. Τα αναλογικά δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας σταμάτησαν να λειτουργούν στην Αμερική το 2008 (Lawson, 2008). 

 

2.2 Ψηφιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - Δεύτερη γενιά (2G) 

Στις αρχές του 1990, εξελίχθηκε η δεύτερη γενιά συστημάτων κινητών 

τηλεφώνων. Τα δύο συστήματα που ανταγωνίζονταν για την κυριαρχία στην παγκόσμια 

αγορά ήταν ευρωπαϊκό πρότυπο GSM (Global System for Mobile Communications), ο 

οποίο είναι βασισμένο στην ασύρματη τεχνολογία TDMA (mobileburn, n.d.), και το 
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αμερικανικό πρότυπο CDMA (Code Division Multiple Access). Η κύρια διαφορά τους 

με την προηγούμενη γενιά ήταν η ψηφιακή μετάδοση που πλέον χρησιμοποιούνταν, σε 

αντίθεση με την αναλογική της πρώτης γενιάς. Η δεύτερη διαφορά τους ήταν ότι η 

επικοινωνία του κινητού τηλεφώνου με το δίκτυο γινόταν μέσω ειδικού καναλιού, 

ξεχωριστού από αυτό που χρησιμοποιούνταν για της τηλεφωνικές κλήσεις (out-of-band 

phone-to-network signaling) (PCMag Encyclopedia). Το αποτέλεσμα κατά την περίοδο 

της δεύτερης γενιάς ήταν η πολύ μεγάλη και απότομη αύξηση στη χρήση κινητών 

τηλεφώνων και εισαγωγή στην αγορά των προπληρωμένων υπηρεσιών κινητών 

τηλεφώνων (prepaid mobile phones) (Prepaid Mobile Phones, n.d.). 

Το πρώτο GSM δίκτυο λειτούργησε το 1991 στην Φιλανδία (Malik, 2011). Οι 

συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα δεύτερης γενιάς είναι πιο υψηλές 

από τις αντίστοιχες στην Αμερική, με κάποιες από αυτές κοινές. Για παράδειγμα το 

εύρος συχνοτήτων στα 900 MHz χρησιμοποιούνταν και από τα ευρωπαϊκά συστήματα 

πρώτης γενιάς αλλά και από αυτά της δεύτερης. Έτσι η λειτουργία των συστημάτων 

1ης γενιάς διακόπηκε ώστε να δημιουργηθεί χώρος στο φάσμα συχνοτήτων για την 

δεύτερη γενιά. Στην Αμερική το πρότυπο IS-54 υλοποιήθηκε και λειτουργούσε στο ίδιο 

ακριβώς φάσμα με το AMPS, με αποτέλεσμα να αντικαταστήσει ορισμένα από τα 

υπάρχοντα αναλογικά κανάλια. 

Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα το 1993, παρουσιάστηκε το κινητό 

τηλέφωνο Simon της IBM. Πιθανότατα το πρώτο smartphone του κόσμου (Grush, 

2012). Εκτός από λειτουργίες κινητού τηλεφώνου, είχε λειτουργία βομβητή, φαξ και 

PDA. Είχε ημερολόγιο, ατζέντα, ρολόι, αριθμομηχανή, σημειωματάριο, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και οθόνη αφής, που λειτουργούσε με ειδικό στυλό, με πληκτρολόγιο 

QWERTY, λογισμικό πρόβλεψης επόμενου χαρακτήρα κατά την πληκτρολόγηση και 

είχε δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εφαρμογών λόγω υποδοχής εξωτερικής μνήμης. 

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των συστημάτων 2G, δημιουργήθηκε η τάση για 

μικρές φορητές συσκευές αφήνοντας πίσω τις ογκώδεις και βαριές. Αυτό ήταν δυνατό 

γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεπε (Wikipedia, n.d.): 

 μικρότερα σε όγκο εξαρτήματα 

 εξαρτήματα με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 

 μικρότερες σε όγκο μπαταρίες 
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 μικρότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω βελτίωσης του δικτύου 

 μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταριών 

Εκείνη την περίοδο εμφανίστηκε ένας διαφοροποιημένος τρόπος επικοινωνίας ο 

οποίος είναι ακόμα πιο δημοφιλής στις μέρες μας, η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων 

(Short Message Service, SMS), (Wikipedia, 2008), ή υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου 

(text messaging). Ενδεικτική είναι η έρευνα του ITU (2011), σύμφωνα με την οποία ο 

συνολικός αριθμός των SMS που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 ήταν 1,8 

τρισεκατομμύρια, ενώ το 2010 υπερτριπλασιάστηκε φτάνοντας τα 6,1 

τρισεκατομμύρια. Το 2009 ο αριθμός έφτασε τα 4,1 τρισεκατομμύρια. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της Informa Telecoms and Media (Tsirulnik, 2011) ο αριθμός των SMS 

αναμένεται να φτάσει τα 8,7 τρισεκατομμύρια το 2015. Αρχικά η υπηρεσία μηνυμάτων 

κειμένου ήταν διαθέσιμη μόνο στα GSM δίκτυα αλλά τελικά επεκτάθηκε σε όλα τα 

ψηφιακά. Το πρώτο SMS μήνυμα που δημιουργήθηκε από μηχανή στάλθηκε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο στις 3 Δεκεμβρίου του 1992 και το πρώτο μήνυμα που 

ανταλλάχθηκε μεταξύ ανθρώπων ακολούθησε το 1993 στην Φιλανδία (Wikipedia, 

2008). Η εισαγωγή στην αγορά των προπληρωμένων υπηρεσιών κινητών τηλεφώνων 

προς το τέλος της δεκαετίας του 1990 κατέστησε την επικοινωνία μέσω SMS 

μηνυμάτων ως τον δημοφιλέστερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των νέων, μια μόδα η 

οποία αργότερα επεκτάθηκε και σε όλες τις άλλες ηλικίες. 

Οι τεχνολογίες δεύτερης γενιάς έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων στα κινητά τηλέφωνα. Το πρώτο πολυμέσο το 

οποίο ήταν διαθέσιμο για λήψη (download) επί πληρωμή ήταν ένας ήχος κλήσης που 

διατέθηκε από την φιλανδική εταιρεία Radiolinja (πλέον Elisa). Η πρώτη διαφήμιση σε 

κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκε το 2000 επίσης για πρώτη φορά στην Φιλανδία, όταν 

ξεκίνησε μια δωρεάν, για τους αποδέκτες, υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων με 

περιεχόμενο τους τίτλους των ειδήσεων. Η υπηρεσία αυτή χρηματοδοτήθηκε από τη 

διαφήμιση. 

Η πρώτη απόπειρα για πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου  έγινε στην Φιλανδία 

το 1998, όταν χρησιμοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο για να γίνει η πληρωμή σε αυτόματο 

πωλητή αναψυκτικών Coca Cola και σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Εμπορικές 

χρήσεις που ακολούθησε η Νορβηγία το 1999. Το πρώτο σύστημα πληρωμής σε 

τράπεζες και πιστωτικές κάρτες τέθηκε σε λειτουργία το 1999 στις Φιλιππίνες 

ταυτόχρονα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Globe και Smart. Η πρώτη πλήρης 
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υπηρεσία παροχής Διαδικτύου σε κινητά τηλέφωνα διατέθηκε στην Ιαπωνία από την 

εταιρεία NTT DoCoMo το 1999. 

 

2.3 Ψηφιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - Τρίτη γενιά (3G) 

Καθώς τα κινητά τηλέφωνα 2ης γενιάς έγιναν πιο διαδεδομένα και οι άνθρωποι 

άρχισαν να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή, η ζήτηση για περισσότερες 

υπηρεσίες δεδομένων (όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο) αυξανόταν. Επιπλέον η 

εμπειρία από τις σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες έδειχνε ότι θα υπάρχει και 

αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Η τεχνολογία 

δεύτερης γενιάς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, και ξεκίνησαν να αναπτύσσεται  η 

επόμενη γενιά τεχνολογιών, γνωστή και ως 3η γενιά (3G). Η κυριότερη τεχνολογική 

διαφορά της 3ης από τη 2η γενιά είναι η χρήση τεχνολογίας μεταγωγής πακέτων για τη 

μεταφορά δεδομένων αντί της τεχνολογίας μεταγωγής κυκλωμάτων (Privateline, n.d.). 

Επιπλέον η διαδικασία προτυποποίησης επικεντρώθηκε περισσότερο στις απαιτήσεις 

και λιγότερο στην τεχνολογία (π.χ. 2 Mbit/s η ανώτερη ταχύτητα εντός κτιρίου και 384 

Kbit/s η ανώτερη ταχύτητα εκτός κτιρίου).  

Αναπόφευκτα αυτό οδήγησε σε αρκετά και διαφορετικά ανταγωνιστικά 

πρότυπα με αυτούς που τα δημιούργησαν να προωθεί ο καθένας το δικό του και η 

προσπάθεια για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ενοποιημένου προτύπου να μην είναι 

δυνατό να πραγματοποιηθεί. Το πρότυπο 2ης γενιάς CDMA μετεξελίχθηκε σε πρότυπο 

3ης γενιάς υιοθετώντας την τεχνολογία EV-DO Rev A ή αλλιώς 1xEV-DO Rev A 

(Wikipedia, 2011). Το πρότυπο με τις νέες προσθήκες ανήκε πλέον στην τρίτη γενιά, 

διατηρώντας ωστόσο τη συμβατότητα με τα δίκτυα 2ης γενιάς. Έτσι το νέο πρότυπο: 

 Υποστήριζε μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (από 2.45 

Mbit/s σε 3.1 Mbit/s). 

 Είχε πρωτόκολλα τα οποία μείωσαν το χρόνο δημιουργίας σύνδεσης. 

 Επέτρεπε σε μεγαλύτερο αριθμό κινητών τηλεφώνων να χρησιμοποιούν 

το ίδιο time slot. 

 Εισήγαγε τον έλεγχο για την ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of 

Service, QoS flags). 
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Όλα αυτά έδωσαν την δυνατότητα για επικοινωνίες χαμηλής ταχύτητας 

μετάδοσης δεδομένων όπως το VoIP (Voice over Internet Protocol) (Gopal, 2007).  

Η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία δικτύου τρίτης γενιάς έγινε στην Ιαπωνία από 

την εταιρεία NTT DoCoMo στην πόλη του Τόκιο το 2001. Την πρώτη Οκτωβρίου του 

ίδιου έτους η NTT DoCoMo ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του, χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) ή αλλιώς UMTS-

FDD ή ULTRA-FDD ή IMT-2000 CDMA. Το 2002 ξεκίνησαν να λειτουργούν τα 

δίκτυα τρίτης γενιάς που βασιζόταν στο ανταγωνιστικό πρότυπο CDMA2000 1xEV-

DO, οι εταιρείες Telecom SK και KTF στη Νότιο Κορέα και η Monet στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Μέχρι το τέλος του 2002 ξεκίνησε να λειτουργεί και δεύτερο 

δίκτυο WCDMA 3ης γενιάς από την εταιρεία Vodafone KK (πλέον Softbank). Στην 

Ευρώπη ξεκίνησαν να λειτουργούν τα δίκτυα 3ης γενιάς που βασίζονταν στο πρότυπο 

WCDMA στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον όμιλο τηλεπικοινωνιών 

Hutchison 3G (Three, n.d.). Το 2003 τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία επιπλέον 8 

δίκτυα 3ης γενιάς, 6 που βασίστηκαν στον πρότυπο WCDMA και 2 στο πρότυπο EV-

DO.  

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των συστημάτων 3ης γενιάς, αναπτύχθηκαν 

κάποια συστήματα, σαν επέκταση των ήδη υπαρχόντων, τα οποία ονομάστηκαν 2.5 G. 

Αυτά ήταν το CDMA2001 1x ή αλλιώς IMT Muti-Carrier, (IMT-MC) 

(CDMA2000_1x, n.d.) και το GPRS (General Packet Radio Services) (GSMArena 

Glossary, term: GPRS), (Wikipedia, n.d.). Τα πρότυπα αυτά είχαν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των δικτύων 3ης γενιάς αλλά δεν υποστήριζαν τις απαραίτητες υψηλές 

ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, ούτε υποστήριζαν πλήρεις υπηρεσίες πολυμέσων. Το 

πρότυπο EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), (GSMArena Glossary, term: 

EDGE), (Wikipedia, n.d.), θεωρητικά κάλυπτε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στις 

τεχνολογίες 3ης γενιάς αλλά είναι τόσο κοντά στα απαραίτητα όρια, ώστε οποιοδήποτε 

προσπάθεια για υλοποίηση ενός δικτύου βασισμένο σε αυτή την τεχνολογία, ήταν 

σίγουρο ότι θα αποτύγχανε. 

Οι υψηλές ταχύτητες των τεχνολογιών 3ης γενιάς δημιούργησαν τις συνθήκες 

για την δημιουργία και παροχή νέων υπηρεσιών radio και TV streaming (Hartung et. 

al., 2007), με πρωτοπόρες τις εταιρείες RealNetworks (Gonsalves, 2005) και Disney 

(MediaWeeK, 2005).  
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Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ξεκίνησε να αναπτύσσεται μια μετεξέλιξη της 

τεχνολογίας 3ης γενιάς με το όνομα HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 

(Seidel, 2006). Ένα ενισχυμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας κινητών τηλεφώνων που 

ανήκει στην οικογένεια προτύπων HSPA (Wikipedia: High-Speed Packet Access) που 

αλλιώς ονομάστηκαν 3.5G, 3G+, ή turbo 3G που επιτρέπουν στα δίκτυα που είναι 

βασισμένα στο UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, ένα σύστημα 

για 3ης γενιάς δίκτυα βασισμένα στο πρότυπο GSM) (Wikipedia, n.d.) να έχουν 

υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η 

τεχνολογία αυτή επιτρέπει ταχύτητες λήψης 1.8, 3.6, 7.2 και 14 Mbit/s. Για ακόμα 

υψηλότερες ταχύτητες η τεχνολογία HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) 

(Wikipedia: Evolved HSPA, n.d.) υποστηρίζει μέγιστες θεωρητικές ταχύτητες 168 

Mbit/s για λήψη και 22 Mbit/s για αποστολή δεδομένων σύμφωνα με την έκδοση 10 

των προτύπων 3GPP και ακόμα μεγαλύτερες με τις νεότερες εκδόσεις. 

Μέχρι το τέλος του 2007 υπήρχαν 295 εκατομμύρια συνδρομητές δικτύων 3ης 

γενιάς, ποσοστό 9% του συνόλου των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως. 

Περίπου τα 2/3 αυτών ακολουθούσαν το WCDMA πρότυπο και το άλλο 1/3 το EV-DO 

(Wikipedia, n.d.). Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 3ης γενιάς απέφεραν 120 δισ. δολάρια 

κατά τη διάρκεια του 2007 και σε πάρα πολλές αγορές η πλειοψηφία των νέων 

συσκευών ήταν 3ης γενιάς. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα δεν πωλούνται πλέον 

συσκευές 2ης γενιάς (Wikipedia, n.d.). 

Παρόλο που οι συσκευές κινητών τηλεφώνων υποστήριζαν την πρόσβαση σε 

δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο αρκετά χρόνια, η εκτενής λειτουργία και η χρήση 

δικτύων 3ης γενιάς με μεγάλη σε έκταση και ποιοτική κάλυψη πολλών χρηστών, έγινε 

στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ξεκίνησε η κυκλοφορία κινητών τηλεφώνων με 

χαρακτηριστικά τα οποία έκαναν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ευκολότερη, ταχύτερη 

και με πολύ περισσότερες δυνατότητες. 

 

2.4 Ψηφιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - Τέταρτη γενιά (4G) 

Με το τέλος του 2009 ήταν φανερό πως τα δίκτυα 3ης γενιάς δεν θα μπορούσαν 

αν ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές και υπηρεσίες που 

απαιτούσαν υψηλές ταχύτητες και μεγάλο όγκο μετάδοσης δεδομένων (Saeed, 2006). 

Επομένως ξεκίνησε η ανάπτυξη τεχνολογιών που αναμενόταν να ξεπεράσουν μέχρι και 

10 φορές τις ταχύτητες των δικτύων 3ης γενιάς. Η τεχνολογία κινητών τηλεφώνων 4ης 
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γενιάς είναι μια ομάδα προτύπων τα οποία παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο σε φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και tablet pc (wiseGEEK, n.d.). 

Oι πρώτες 2 τεχνολογίες που χαρακτηρίστηκαν σαν 4ης γενιάς ήταν η WiMax 

(Wikipedia, n.d.) (που τέθηκε σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εταιρεία 

Sprint) και το πρότυπο LTE (Long Term Evolution) (Ericsson, n.d.), (Wikipedia, n.d.), 

το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στην Σκανδιναβία από την εταιρεία TeliaSonera. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα IMT-A (International Mobile Telecommunication-

Advanced) της ITU για να χαρακτηριστεί μια φορητή συσκευή σαν συσκευή 4ης γενιάς 

θα πρέπει να είναι IP-based και θα πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητα μέχρι 100 Mbps 

(Megabits per second) όταν ό χρήστης βρίσκεται εν κινήσει και μέχρι 1 Gbps (Gigabit 

per second) όταν ο χρήστης είναι σε σταθερό σημείο (wiseGEEK, n.d.). Επίσης θα 

πρέπει να υποστηρίζουν ψηφιακή μετάδοση φωνής και πολυμέσων, όπως οι ιστοσελίδες 

με βίντεο streaming ή expandable banners. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένους τύπους ασφάλειας κατά τη μετάδοση δεδομένων. Υπάρχει επίσης και 

ένας αριθμός τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι συσκευές για να 

χαρακτηριστούν ως 4ης γενιάς, όπως το πρότυπο ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 

η τεχνολογία που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση σε δίκτυα κινητών τηλεφώνων μέσω 

δορυφόρου (radio interface) (Wikipedia: GEO Mobile Radio Interface) το φάσμα 

συχνοτήτων που χρησιμοποιεί. Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που υποστήριζε σύνδεση σε 

δίκτυο 4ης γενιάς μέσω τεχνολογίας WiMAX ήταν το HTC MAX 4G (Miller, 2008). 

Οι υψηλότερη ταχύτητα που παρέχουν οι τεχνολογίες 4ης γενιάς βασίζεται στην 

κύρια τεχνολογική διαφορά τους με τα δίκτυα 3ης γενιάς, την κατάργηση της 

τεχνολογίας μεταγωγής πακέτων και την χρήση all-IP δικτύων (Wilton, 2001). Έτσι η 

τεχνολογία 4ης γενιάς χειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις όπως και όλα τα άλλα 

δεδομένα ήχου, με μεταγωγή πακέτων μέσω Διαδικτύου, και των δικτύων LAN ή WAN 

μέσω VoIP (Guilfoyle, n.d.). 

Συγκριτικά με την τεχνολογία 3ης γενιάς, η κύρια διαφορά για τον τελικό 

χρήστη είναι οι πολύ υψηλότερες ταχύτητες που υποστηρίζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, που 

απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης και σε μικρό χρόνο. Ανάλογα με τον πάροχο, οι 

συσκευές 4ης γενιάς έχουν περιορισμένη χρήση καθώς τα δίκτυα 4ης γενιάς καλύπτουν 

αρκετά μικρότερη γεωγραφική έκταση από τα δίκτυα 3ης γενιάς. Επίσης αρκετές 
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συσκευές 4ης γενιάς έχουν μπαταρίες μικρότερου χρόνου ζωής από τις περισσότερες 

συσκευές 3ης γενιάς (wiseGEEK, n.d.). 

Συγκεντρωμένα τα πρότυπα επικοινωνίας των δικτύων κινητών τηλεφώνων 

βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη είναι οι τεχνολογικές γενιές και 

στην δεύτερη τα δίκτυα των οποίων η επικοινωνία βασίζεται στα πρότυπα που 

βρίσκονται στην τρίτη στήλη. 

 

Πίνακας 1. Πρότυπα επικοινωνίας δικτύων κινητών τηλεφώνων 

Πρότυπα επικοινωνίας δικτύων κινητών τηλεφώνων 

0G 
(ασύρματα 
τηλέφωνα) 

MTS - MTA * MTB * MTC - IMTS - MTD - AMTS - OLT - Autoradiopuhelin 

1G 
ομάδα AMPS  

AMPS (TIA/EIA/IS-3, ANSI/TIA/EIA - 533) - N-AMPS 
(TIA/EIA/IS-91) - TACS - ETACS 

Άλλα NMT - C-540 - Hicap - Mobitex - DataTAC 

2G 

GSM/3GPP GSM - CSD 

3GPP2 cdmaOne (TIA/EIA/IS-95 and ANSI-J-STD 008) 

AMPS D-AMPS (IS-54 and IS-136) 

Άλλα CDPD - Iden - PDC - PHS 

2G 
transitional 

(2.5G, 
2.75G) 

GSM/3GPP HSCSD - GPRS - EDGE/EGPRS (UWC-136) 

3GPP2 CDMA2000 1X (TIA/EIA/IS-2000) - 1X Advanced 

Άλλα WiDEN 

3G (IMT-
2000) 

3GPP UMTS (UTRAN) - WCDMA-FDD - WCDMA-TDD - UTRA-
TDD LCR (TD-SCDMA) 

3GPP2 CMDA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856) 

3G 
transitional                   

(3.5G, 
3.75G, 3.9G) 

3GPP2 
CDMA2000 1XEV-DO Revision A (TIA/EIA/IS-856-A) 

EV-DO Revision B (TIA/EIA/IS-856-B) - DO Advanced 

IEEE 
Mobile WiMAX (IEEE 802.16e) - Flash-OFDM - IEEE 
802.20 

4G (IMT 
Advanced) 

3GPP LTE Advanced (E-UTRA) 

IEEE WiMAX-Advanced (IEEE 802.16m) 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/1G 

 

2.5 Δορυφορικά κινητά τηλέφωνα 

Οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη μπορούν να καλύψουν 

απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι δυνατή ή υλοποίηση ενσύρματων δικτύων ή 

σε περιοχές που το κόστος υλοποίησης δικτύου κινητών τηλεφώνων είναι 

απαγορευτικά υψηλό. Το δορυφορικό τηλεφωνικό σύστημα Inmarsat (International 

Maritime Satellite Organization ή IMSO) που αναπτύχθηκε το 1979 κυρίως για 
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περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην θάλασσα, χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα και για 

επικοινωνία όσων βρίσκονταν εκτός σταθερών τηλεφωνικών γραμμών, δικτύων 

κινητών τηλεφώνων ή εκτός εμβέλειας ναυτικών VHF ασυρμάτων (Global Satellite 

Communications, n.d.), (Wikipedia, n.d.). Το 1998 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα 

δορυφόρων Iridium και παρόλο που η αρχική εταιρεία χρεωκόπησε λόγω των αρχικών 

εξόδων, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ακόμη και σήμερα (Wikipedia, n.d.). 

 

2.6 Άλλοι τρόποι ασύρματης επικοινωνίας  

2.6.1 Infrared Data Association (IrDA) 

Η τεχνολογία IrDA αποτελείται από μία ομάδα προτύπων για την ασύρματη 

επικοινωνία συσκευών μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

είναι η μικρή εμβέλεια (οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μερικών 

εκατοστών), η άμεση οπτική επαφή των θυρών υπερύθρων (LOS, Line-of-Sight), η 

ασφαλής μεταφορά δεδομένων (λόγω έλλειψης φυσικού καναλιού) και το χαμηλό 

ποσοστό λανθασμένων bit (low Bit Error Rate, BER) και την καθιστούν 

αποτελεσματική για συγκεκριμένες χρήσεις (Wikipedia, n.d.). Πολλές συσκευές 

διέθεταν θύρα υπερύθρων για να επικοινωνούν μεταξύ τους όπως κινητά τηλέφωνα, 

φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ιατρικές συσκευές. 

Ήταν αρκετά δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η κύρια χρήση 

τους στα κινητά τηλέφωνα εντοπιζόταν στην ανταλλαγή δεδομένων (εικόνες, 

φωτογραφίες, ήχους) μεταξύ συσκευών. Το πρώτο κινητό τηλέφωνο με τεχνολογία 

IrDA κυκλοφόρησε το 2001 και ήταν το Nokia 8310 (Loghi's Nokia Fan Site, n.d.). 

Σταδιακά αντικαταστάθηκε από τις τεχνολογίες Bluetooth και Wi-Fi, για την 

επικοινωνία μεταξύ κινητών τηλεφώνων. Πλέον κανένα νέο μοντέλο κινητού 

τηλεφώνου η tablet δεν έχει ενσωματωμένη αυτή την τεχνολογία. 

2.6.2 Bluetooth 

Η τεχνολογία Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας για 

μεταφορά δεδομένων σε κοντινές αποστάσεις (μεγαλύτερες από την τεχνολογία IrDA 

και πολύ μικρότερες από την τεχνολογία Wi-Fi). Χρησιμοποιεί ραδιοκύματα μικρού 

μήκους κύματος (Wikipedia, n.d.). Δημιουργήθηκε το 1994 από την Ericsson. Επιτρέπει 

τη δημιουργία ασύρματου δικτύου μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών σε κοντινές 

αποστάσεις που ονομάζεται PAN (Personal Area Network) (Bluetooth, n.d.). Η 

διαδικασία δημιουργίας σύνδεσης ονομάζεται "pairing"(Wikipedia, n.d.). 
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Αντικατέστησε σταδιακά την τεχνολογία IrDA λόγω της ποιο άνετης χρήσης 

(αφού δεν χρειαζόταν η άμεση οπτική επαφή των συσκευών) και της μεγαλύτερης 

ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (Wikipedia, n.d.). Η πρώτη συσκευή κινητού 

τηλεφώνου που είχε ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth κυκλοφόρησε το 2000 

(Bluetooth, n.d.). Οι συσκευές που κυκλοφορούν σήμερα συνεχίζουν να έχουν 

ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth αλλά νεότερες εκδόσεις. Με την πάροδο των ετών 

η τεχνολογία εξελίχθηκε και πλέον υπάρχουν οι εκδόσεις v1.0 και v1.0B, v1.1, v1.2, 

v2.0 + EDR, v2.1 + EDR, v3.0 + HS, v4.0. Οι κύριες βελτιώσεις αποσκοπούσαν στο να 

μειώσουν τον απαραίτητο χρόνο της διαδικασίας pairing, να μειώσουν την κατανάλωση 

ενέργειας, να αυξήσουν την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, να αυξήσουν την 

εμβέλεια του σήματος και να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας (Philips, n.d.), (Mathur, 

2012). 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές της τεχνολογίας ακόμα και σήμερα σε πάρα 

πολλούς τομείς, στην πληροφορική, στα κινητά τηλέφωνα, σε ιατρικό εξοπλισμό 

(Bluetooth, n.d.). Οι κυριότερες χρήσεις τους στην κινητή τηλεφωνία είναι η 

επικοινωνία των κινητών τηλεφώνων με headsets και η επικοινωνία μεταξύ συσκευών 

για ανταλλαγή δεδομένων (όπως φωτογραφίες, επαφές τηλεφωνικού καταλόγου, ήχοι. 

κ.α.). 

2.6.3 Τεχνολογία Wi-Fi 

Η τεχνολογία Wi-Fi είναι μια πολύ δημοφιλής τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι 

συσκευές για να ανταλλάσουν δεδομένα μεταξύ τους ασύρματα (μέσω ραδιοκυμάτων) 

και χρησιμοποιείται για σύνδεση στο Διαδίκτυο αλλά και για σύνδεση σε όποιο δίκτυο 

την υποστηρίζει. Βασίζεται στην ομάδα προτύπων IEEE 802.11x (Webopedia, n.d.). 

Η τεχνολογία αυτή έγινε διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα περίπου στα μέσα της 

δεκαετίας του 2000, όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο κινητό που είχε δυνατότητα 

σύνδεσης σε δίκτυο μέσω Wi-Fi. Ήταν το Nokia 9500 (Wikipedia, n.d.), και 

κυκλοφόρησε το 2004 (Wikipedia, n.d.). Έκτοτε οι συσκευές που υποστηρίζουν 

τεχνολογία Wi-Fi άρχισαν να πληθαίνουν και τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται σαν 

απαραίτητη, σε τέτοιο βαθμό που αν κάποια συσκευή δεν την υποστηρίζει θεωρείται 

σημαντικό μειονέκτημα. Εκτός από τα κινητά όμως τεχνολογία Wi-Fi υποστηρίζουν και 

άλλες φορητές συσκευές, όπως τα PDA (που κυκλοφορούσαν κυρίως τα προηγούμενα 

χρόνια), κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, media players, e-book readers, tablets. 
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Μια συσκευή με διαθέσιμη τεχνολογία Wi-Fi μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 

μέσω ενός Wireless Access Point. Έτσι μπορούν να συνδεθούν όλες οι φορητές 

συσκευές σε ένα τοπικό δίκτυο ή στο Διαδίκτυο αρκεί να βρίσκονται μέσα στην 

εμβέλεια ενός σημείου ασύρματης πρόσβασης (Wireless Access Point) (Wikipedia, 

n.d.). Η ονομασία Wi-Fi hotspot χρησιμοποιείται για τα δημόσια ασύρματα σημεία 

πρόσβασης όπου η σύνδεση για τους χρήστες είναι δωρεάν (Wikipedia, n.d.).  

Πρέπει να σημειωθεί η διαφορά  μεταξύ wireless ad hoc network (Wikipedia, 

n.d.) και wireless access point. Στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται ένα ασύρματο 

δίκτυο μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών (π.χ. η δημιουργία ενός LAN μεταξύ 

ενός desktop υπολογιστή και ενός laptop) τη στιγμή που θέλουν να επικοινωνήσουν 

ενώ στη δεύτερη μία συσκευή έχει πρόσβαση σε ένα προϋπάρχον δίκτυο (μέσω του 

wireless access point, π.χ. η σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου στο Διαδίκτυο μέσω ενός 

wireless router). Οι ad hoc συνδέσεις είναι παρόμοιες με του Bluetooth (στην 

διαδικασία δημιουργίας δικτύου μεταξύ δύο συσκευών). Συνεπώς η τεχνολογία Wi-Fi 

δεν χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ δύο κινητών ή δύο 

φορητών συσκευών.  

Εκτός από την σύνδεση στο Διαδίκτυο, η τεχνολογία Wi-Fi χρησιμοποιήθηκε 

από την T-Mobile αρχικά, το 2007, και έδινε τη δυνατότητα στο κινητό τηλέφωνο να 

αλλάζει αυτόματα την επικοινωνία μέσω δικτύου GSM, και να συνδέεται με το δίκτυο 

της εταιρείας μέσω Wi-Fi αρκεί να βρισκόταν στην εμβέλεια ενός από τα πολλά T-

Mobile hotspots, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιεί κλήσεις με 

χαμηλότερο κόστος (Ziegler C., 2007). 

Η τεχνολογία Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φθηνότερη επικοινωνία ή 

ακόμα και δωρεάν. Ο χρήστης ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας φορητής συσκευής 

μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και να πραγματοποιήσει κλήσεις, βιντεοκλήσεις ή 

άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (instant messaging) μέσω εφαρμογών (π.χ. Skype για 

φορητές συσκευές). Αυτό προϋποθέτει όμως την χρήση συσκευών που υποστηρίζουν 

τέτοιες εφαρμογές. 

2.6.4 Τεχνολογία NFC 

Η τεχνολογία NFC είναι μία προσπάθεια για σύγκλιση ήδη υπαρχόντων 

προτύπων ασύρματης σύνδεσης με στόχο την ενιαία διαλειτουργικότητα. Είναι 

βασισμένη σε πρότυπα όπως ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443-2,3,4 και JIS X6319-4 

και άλλα όπως ορίζονται από το NFC Forum  το οποίο ιδρύθηκε το 2004 από τις Nokia, 
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Philips And Sony (NFC Forum, n.d.). Είναι συμβατή και με τις Contactless smart cards 

(NFC Forum, n.d.). Μέσω της τεχνολογίας αυτής είναι δυνατή η ασύρματη επικοινωνία 

δύο συσκευών που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και απαιτεί πολύ μικρή 

ποσότητα ενέργειας. Μοιάζει με την τεχνολογία RFID με τη διαφορά ότι η τεχνολογία 

RFID δεν είναι αμφίδρομη (Wikipedia, n.d.).  

Η τεχνολογία NFC χρησιμοποιεί ένα τσιπ το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στις 

φορητές συσκευές μέσω του οποίου μπορούν να μεταφερθούν όλων των ειδών τα 

δεδομένα, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών ή δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών, 

μόλις ο χρήστης το πλησιάσει στην απαραίτητη κοντινή απόσταση στο NFC paypoint 

και "πατήσει" το πλήκτρο για να δώσει τη συγκατάθεσή του. Μπορεί για παράδειγμα να 

χρησιμοποιηθεί σε σταθμούς λεωφορείων όπου ο επιβάτης θα πλησιάσει το κινητό του 

σε ένα τέτοιο σημείο και να βγάλει το εισιτήριό του με ένα άγγιγμα της οθόνης του 

κινητού του (Lifehacker, 2012).  

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που υποστήριζε τεχνολογία NFC κυκλοφόρησε το 

2007 (Phonearena.com, n.d.) και ήταν το Nokia 6131 NFC (NFCworld.com, 2012), ενώ 

στην ιστοσελίδα NFCworld.com αναφέρονται αναλυτικά όλα τα διαθέσιμα μοντέλα 

που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή που υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία 

(NFCworld.com, 2013). 

Συγκρινόμενη με άλλα πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας όπως το Wi-Fi ή 

το Bluetooth, είναι πολύ πιο αργή (η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι 

0,424 Mbps) αλλά έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από Bluetooth. Καταναλώνει 15 

mA ενέργειας (ελάχιστη ποσότητα για τις σημερινές μπαταρίες κινητών τηλεφώνων), 

έχει δυνατότητες πολύ μεγαλύτερης ασφάλειας και δεν χρειάζεται τον απαραίτητο 

χρόνο του Bluetooth (pairing) και του Wi-Fi για να ξεκινήσει η επικοινωνία των 

συσκευών (Wikipedia, n.d.). 

Λόγω των χαρακτηριστικών της μπορεί να χρησιμοποιηθεί (NFC Forum, n.d.): 

 Για έλεγχο πρόσβασης σε χώρους 

 Σε ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές 

 Σε θέματα υγείας και ιατρικό εξοπλισμό 

 Για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών 

 Για πληρωμές 

 Στις μεταφορές 
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Θεωρείται από πολλούς σαν μία τεχνολογία με πάρα πολλές δυνατότητες η 

οποία θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματικές συναλλαγές με μετρητά ή με 

πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο εξελίσσονται και άλλες ανταγωνιστικές τεχνολογίες (και 

μέσω hardware και μέσω εφαρμογών για smartphones) που αφορούν την μικρής 

εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία μεταξύ φορητών συσκευών (QR code) και το Mobile 

Payment (π.χ. Isis, Google Wallet, Level Up) αλλά το θέμα αυτό έχει μεγάλη έκταση 

και δεν μπορεί να αναλυθεί σε αυτή την εργασία. 
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3. Διαστρωμάτωση παρεχόμενων υπηρεσιών και οι 

συμμετέχοντες σε αυτές 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές απόπειρες να κατηγοριοποιηθούν οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του επιπέδου 

αλληλεπίδρασης μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Το αρμόδιο τμήμα των Ηνωμένων 

Εθνών προτείνει το Μοντέλο Συνδεδεμένης Διακυβέρνησης εντάσσοντας σε αυτό την 

Κινητή Διακυβέρνηση. 

 

3.1 Μοντέλο Συνδεδεμένης Διακυβέρνησης 

Το μοντέλο που προτείνει το τμήμα DESA (Department of Economic and Social 

Affairs) των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζει πέντε στάδια στη συνδεδεμένη 

διακυβέρνηση: (1) emerging - αναδυόμενο, (2) enhanced - εμπλουτισμένο, (3) 

interactive - διαδραστικό, (4) transactional - συναλλαγών και (5) connected - 

συνδεδεμένο (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2008). 

Σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει το DESA, το αναδυόμενο στάδιο 

περιλαμβάνει την βασική παρουσία στο Διαδίκτυο. Η δυνατότητα παρουσίασης 

εγγράφων και εντύπων θεωρείται πιο εξελιγμένη και γι' αυτό είναι κομμάτι του 

δεύτερου σταδίου. Στο δεύτερο στάδιο δεν είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

χρηστών και των διαχειριστών. Η δημιουργία διαδραστικών portal, δικτυακών τόπων, 

και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές είναι χαρακτηριστικά του 

τρίτου σταδίου, ενώ το τέταρτο περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών. Το 

τελευταίο στάδιο χαρακτηρίζεται από οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση με αυξημένες 

δυνατότητες όπως η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους  

πολλοί ενδιαφερόμενα μέρη (η κυβέρνηση, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών). Η ηλεκτρονική συμμετοχή, δηλαδή η 

συμμετοχή πολλών και διαφορετικών οντοτήτων και ομάδων στην διαμόρφωση και την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, είναι αντιπροσωπευτικό του 

πέμπτου και τελευταίου σταδίου. 

Όσο οι οργανισμοί κινούνται από το πρώτο προς το πέμπτο στάδιο, περνάνε από 

πολλά βήματα βελτίωσης των υποδομών, περιεχομένου υπηρεσιών, ανασχεδιασμού 

διαδικασιών και λειτουργιών, διαχείρισης δεδομένων, διαχείρισης πελατών και 

θεμάτων ασφαλείας.  
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Εικόνα 1. Μοντέλο διακυβέρνησης 5 σταδίων 

 

3.2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφοριών (push services) 

Αυτός ο τύπος υπηρεσιών αφορά την παροχή πληροφοριών (σχετικές με 

υπηρεσίες, εκπαίδευση, έκτακτα περιστατικά, διάφορους κανόνες και περιορισμούς) 

στους πολίτες. Αυτή η παροχή πληροφοριών γίνεται κυρίως μέσω SMS ή μέσω 

ιστοσελίδων (web ή WAP). Οι περισσότερες πληροφορίες είναι στατικές και υπάρχει 

μικρού βαθμού αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό πληροφοριών 

που αναζητούν οι πολίτες αφορά βασικές πληροφορίες των υπηρεσιών και η παροχή 

τους από την κυβέρνηση εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο με τους πολίτες και την μείωση λειτουργικού κόστους για την κυβέρνηση. 

Υπηρεσίες σχετικές με: 

 γενικές πληροφορίες (π.χ. πρόγνωση καιρού, τουρισμό, αναψυχή, υγεία, 

δημόσια ασφάλεια, επικοινωνία, υπηρεσίες, κανόνες λειτουργίας και 

περιορισμούς) 

 συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια της 

αγοράς, αποτελέσματα εξετάσεων, πρόγραμμα εκδηλώσεων, ειδήσεις, 

ενημέρωση για την κυκλοφορία στους δρόμους, πρόγραμμα διακοπών αλλαγές 

σε υπηρεσίες) 

 ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατία, 

πυρκαγιές, ατυχήματα, κινδύνους για θέματα υγείας) 
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 θέματα υγείας και ασφάλειας (πρόληψη και ετοιμότητα) ενημερώσεις και 

υπενθυμίσεις (π.χ. λήξη δανεισμού βιβλίου, ενημερώσεις  κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης, RSS feeds ειδήσεων και ενημερώσεων) 

 

3.3 Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες 

Μέσω των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών οι πολίτες βρίσκονται σε διάλογο με 

την κυβέρνηση υποβάλλοντας ερωτήματα, καταθέτοντας προβληματισμούς και σχόλια 

και υποβάλλοντας αιτήματα σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Οι πολίτες έχουν 

πρόσβαση σε λίστες, βάσεις δεδομένων και αιτήσεις. Σε αυτό το σημείο η 

αλληλεπίδραση γίνεται πιο προσωποποιημένη και λεπτομερής και αναφέρεται σε 

συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, με συγκεκριμένες ανάγκες για υπηρεσίες και 

εξυπηρέτηση από συγκεκριμένα τμήματα διαφόρων κρατικών αρχών. Η επικοινωνία 

από έναν προς πολλούς γίνεται ένας προς έναν. Η υπηρεσίες επικεντρώνονται στην 

άνεση του πολίτη και στην αυξημένη συμμετοχή του με του πολίτες να επιλέγουν ποιες 

πληροφορίες να τους παρασχεθούν όπως π.χ. δελτίο εγκληματικότητας της περιοχής, 

αποτελέσματα εξετάσεων ή η διαθεσιμότητα ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη. Χάρτες, 

υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία και δυνατότητες πολυμέσων βελτιώνουν την 

λειτουργικότητα των SMS και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Τα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης λειτουργούν και σαν μέσα άμεσης ενημέρωσης για ειδήσεις και 

έκτακτα γεγονότα, με άμεση αλληλεπίδραση και διάχυση πληροφοριών μεταξύ των 

χρηστών. 

Υπηρεσίες σχετικές με: 

 την υγεία (π.χ. παρακολούθηση ασθενή) 

 την εκπαίδευση (π.χ. βαθμολογίες, αποδοχή από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

αποτελέσματα εξετάσεων) 

 θέματα ασφαλείας (π.χ. αναφορά εγκλημάτων, κλήση άμεσης δράσης) 

 υποβολή παραπόνων και αναφορών (π.χ. ύποπτες δραστηριότητες, διακοπή 

κάποιας υπηρεσίας, ψηφοφορίες, παράπονα για συμπεριφορά υπαλλήλων ή 

προϊσταμένων) 

 υπηρεσίες εξειδικευμένων πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με έναν 

λογαριασμό, διαθεσιμότητα συγκοινωνιών και μέσω μαζικής μεταφοράς, 

εξέλιξη ενός υποβληθέντος αιτήματος) 
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 σχεδιασμό και προγραμματισμό (πτήσεις αερογραμμών, τοποθεσία συνεργείου, 

κτλ) 

 

3.4 Υπηρεσίες συναλλαγών 

Με αυτές τις υπηρεσίες η κυβέρνηση επεκτείνει την αλληλεπίδραση με τους 

πολίτες σε πιο εξελιγμένο επίπεδο. Οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν τις 

συναλλαγές τους με το κράτος ηλεκτρονικά και με άνεση. Περιλαμβάνουν την 

πληρωμή φόρων, ηλεκτρονικές πληρωμές, την υποβολή φορολογικής δήλωσης, την 

υποβολή αιτήσεων για υπηρεσίες και χορηγίες και άλλες παρόμοιες G2C υπηρεσίες, με 

τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή.  

Υπηρεσίες σχετικές με: 

 αγορά εργασίας (π.χ. ανακοίνωση θέσεων εργασίας, αιτήσεις, συνεντεύξεις) 

 κυβερνητικά προγράμματα πρόνοιας (π.χ. κουπόνια σίτισης, αποζημιώσεις, 

επιδόματα, κοινωνικά παροχές) 

 πληρωμή φόρων (π.χ. εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας, κτλ) 

 ραντεβού (π.χ. με κάποια αρμόδια αρχή, επιθεώρηση) 

 μεταφορά (π.χ. αγορά εισιτηρίων τραίνων, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια 

στάθμευσης κτλ) 

υπογραφή μιας συναλλαγής με υπογραφή κινητού τηλεφώνου (mobile 

signature) 

 

3.5 Διακυβέρνηση με τη συμμετοχή των πολιτών 

Σημαντικότατο μέρος της συνδεδεμένης διακυβέρνησης είναι η συμμετοχή των 

πολιτών. Η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών 

διευκολύνει την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της εύκολης πρόσβασης και της 

συμμετοχής των πολιτών. Ακόμα και η πιο απλή τεχνολογία, τα SMS, είναι ένα 

πολύτιμο εργαλείο, ένας διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας για τους πολίτες και τις 

κυβερνήσεις και είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση της 

στρατηγικής  που αφορά την Κινητή Διακυβέρνηση, επηρεάζοντας θετικά την 

δημοκρατία. 

Υπηρεσίες σχετικές με: 
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 συμμετοχή των πολιτών (ενδυναμώνει την πολιτο-κεντρική προσέγγιση στην 

διακυβέρνηση και εμπλέκει τους πολίτες στη διαμόρφωση της εκάστοτε 

πολιτικής και της λήψης αποφάσεων) 

 εκλογές και ψηφοφορίες 

 

3.6. Συμμετέχοντες στην Κινητή Διακυβέρνηση 

Σύμφωνα με τους Rannu et. al (2010), οι συμμετέχοντες στην κινητή 

διακυβέρνηση απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Στην αριστερή στήλη είναι αυτοί 

που παρέχουν την υπηρεσία ενώ στην πρώτη σειρά είναι οι αποδέκτες της. 

Πίνακας 2. Πίνακας συμμετεχόντων στην Κινητή Διακυβέρνηση 

  

Κυβέρνηση / 

Government 

(G) 

Επιχείρηση / 

Business (B) 

Πολίτης /       

Citizen (C) 

Τουρίστας /          

Tourist (T) 

Κυβέρνηση / 

Government 

(G) 

G2G G2B G2C G2T 

Επιχείρηση / 

Business (B) 
B2G B2B B2C B2T 

Πολίτης /     

Citizen (C) 
C2G C2B C2C C2T 

Πηγή: Rannu et. al, Mobile Government: 2010 And Beyond, σ. 30 

Οι σκιασμένες με γκρι σχέσεις παροχής υπηρεσιών έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών υλοποιήσεων και εφαρμογών και είναι αυτές που έχουν τις περισσότερες 

πιθανότητες ενός ακόμα νέου εγχειρήματος. 

Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (G2G) και Επιχείρηση προς Κυβέρνηση (B2G) 

Οι κυβέρνηση προς κυβέρνηση υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες για να κάνουν την 

εσωτερική λειτουργία και επικοινωνία ενός κρατικού οργανισμού  πιο αποδοτική. Για 

παράδειγμα κάποιος δημόσιος υπάλληλος που εργάζεται εκτός γραφείου θα μπορούσε 

να χρησιμοποιήσει ένα PDA ή το κινητό του τηλέφωνο για να στείλει πληροφορίες στο 

γραφείο. Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν είτε από την ίδια την 

κυβέρνηση (G2G) είτε από μία επιχείρηση και να παρέχονται στην κυβέρνηση (B2G). 
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Κυβέρνηση προς Επιχείρηση (G2B) 

Αυτή η σχέση υπηρεσιών προσπαθεί να δώσει λύση σε δύο ζητήματα: 1) πώς 

μπορεί η κυβέρνηση να παρέχει στις επιχειρήσεις πληροφορίες με τον πιο άμεσο τρόπο 

και 2) αν μπορεί η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών να 

βοηθήσει σε αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, γεγονός που ενισχύει την προοπτική να επικεντρωθούν σε web-based 

υπηρεσίες, ενώ τα κινητά τηλέφωνα έχουν σαφές πλεονέκτημα και στα δύο ζητήματα. 

Κυβέρνηση προς Πολίτη (G2C) και Επιχείρηση προς Πολίτη (B2C) 

Μεγάλο ποσοστό των υλοποιημένων έργων Κινητής Διακυβέρνησης 

αναφέρονται σε αυτήν την κατηγορία. Στόχος τους είναι η επικοινωνία μεταξύ των 

πολιτών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης να γίνει πιο άμεση, πιο εύκολη, πιο 

άνετη και η παροχή των υπηρεσιών να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο. 

Κυβέρνηση προς Τουρίστα (G2T) και Επιχειρήσεις προς Τουρίστα (B2T) 

Η υλοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση, τη διαμονή, την ενημέρωση για σημεία ενδιαφέροντος και την διευκόλυνση 

των επισκεπτών αποτελούν σημαντική προτεραιότητα περιοχών που έχουν τουρισμό 

αλλά και για περιοχές που θέλουν να διαφημιστούν ώστε να προσελκύσουν τουρισμό. 

Υπάρχει πλήθος εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί είτε εξ ολοκλήρου από κρατικές 

αρχές αλλά και σε συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα. 

Πολίτης προς Πολίτη (C2C) 

Αυτού του είδους οι υπηρεσίες ξεκινάνε από ατομική πρωτοβουλία και έχουν στόχο να 

δημιουργήσουν κάτι όμορφο χρήσιμο που βελτιώσει τη ζωή άλλων πολιτών. 

Παράδειγμα η android εφαρμογή "Thessaloniki ByBus" που είναι πρωτοβουλία 

φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (RAPPEL, 2012). 

 

4. Αναμενόμενα οφέλη από τη μετάβαση στην Κινητή 

διακυβέρνηση 

Η μετάβαση από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην κινητή διακυβέρνηση και 

τις τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων μπορεί να εξεταστεί από τρεις σκοπιές, τα 
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πλεονεκτήματα που έχει να αποκομίσουν οι κυβερνήσεις, τα πλεονεκτήματα που θα 

αποκομίσουν οι πολίτες και τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις. 

 

4.1. Αναμενόμενο όφελος της κυβέρνησης 

Επαφή με ακόμα περισσότερο κόσμο. Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας 

μπορεί να προσφέρει επιπλέον οδούς επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων και 

ομάδων ανθρώπων που είναι δυσπρόσιτες, όπως έφηβοι και νέοι, άτομα με αναπηρίες 

και πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι κυβερνήσεις έχουν πάρα πολλές 

δυνατότητες από τη στιγμή που έχουν πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα, μέσω των οποίων οι 

άνθρωποι διαμοιράζονται πληροφορίες με την οικογένεια, με φίλους και συνεργάτες. Οι 

επικοινωνίες κινητών τηλεφώνων προσφέρουν πολλούς και ευέλικτους τρόπους 

επικοινωνίας, όπως ηχητικά μηνύματα και τεχνολογίες IVR για πολίτες με προβλήματα 

όρασης ή SMS για πολίτες με προβλήματα ακοής (Rannu et. al., 2010). Στην Ολλανδία, 

όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου (χώρες αλλά και μεμονωμένες πόλεις), 

άτομα με προβλήματα ακοής μπορούν να ειδοποιηθούν σε περιστατικά έκτακτης 

ανάγκης μέσω SMS ειδοποιήσεων με δόνηση (Blair, 2012). 

Παροχή υπηρεσιών οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Τα κινητά τηλέφωνα είναι 

πάντα ενεργοποιημένα και το όλοι τα έχουν πάντα μαζί τους, σε αντίθεση με τους 

σταθερούς υπολογιστές οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μόνο σημείο και τους φορητούς 

υπολογιστές (laptops, netbooks) οι οποίοι μπορεί να μεταφέρονται και να έχουν 

πρόσβαση μέσω ασύρματης σύνδεσης αλλά δεν είναι ενεργοποιημένοι (ITU, 2011). 

Έτσι  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες και πληροφορίες οπουδήποτε 

βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν έχοντας πρόσβαση σε αυτές μέσω των 

κινητών τους τηλεφώνων και των φορητών συσκευών (είτε μέσω ασύρματων δικτύων ή 

δικτύων 3G και 4G, είτε μέσω εφαρμογών). 

Περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη εφαρμογών που 

βασίζονται στην τοποθεσία του χρήστη και από τη στιγμή που το κινητό τηλέφωνο 

θεωρείται κάτι προσωπικό, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να εντοπίσει ακριβώς τη 

θέση του πολίτη και να του παρέχει τις υπηρεσίες που θέλει. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να επιταχύνει την αναδιαμόρφωση των κυβερνητικών οργανωτικών δομών 

και να τις κάνει πιο επίπεδες κα απλές (ITU, 2011). 
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Μείωση του κόστους. Η κινητή διακυβέρνηση θα συμβάλλει στη μείωση του 

κόστους λόγω βελτιωμένων διαδικασιών, συντονισμένης και πιο εύκολης πρόσβασης 

σε δεδομένα, ενσωματωμένης χαρτογράφησης, ηλεκτρονικών διαδικασιών, 

επικοινωνιών και συναλλαγών. Η χρήση των κινητών θα διευκολύνει τη συνεργασία 

μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις 

για χρόνο, μετακινήσεις και επιπλέον προσωπικό και την καταχώρηση άσκοπων 

δεδομένων (ITU, 2011). 

Ταχύτερη ροή πληροφοριών. Οι διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και αυτές 

που έχουν σχέση με την τοποθεσία των χρηστών έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση 

επικοινωνία και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα, την επαλήθευση πληροφοριών, την 

άμεση ανταπόκριση σε διαχείριση υποθέσεων και ην απρόσκοπτη ανταλλαγή 

πληροφοριών (ITU, 2011). Οι πληροφορίες και οι δραστηριότητες μπορούν να 

συντονιστούν σε οποιαδήποτε τοποθεσία σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, 

βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών αρχών. Οι δυνατότητες των 

κινητών τηλεφώνων μπορούν να φανούν πολύτιμες σε περιπτώσεις επείγουσας 

επικοινωνίας λόγω της αμεσότητας που χαρακτηρίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες 

και την προώθηση αυτών. 

Καλύτερη διαχείριση. Οι τεχνολογίες των κινητών τηλεφώνων δίνουν την 

δυνατότητα στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να διαχειριστούν καλύτερα 

απομακρυσμένους χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους. Γραφεία και λειτουργίες που 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να ενημερώσουν για οποιαδήποτε 

ανάγκη και επείγουσα κατάσταση προκύψει. Έγκαιρα και ακριβή δεδομένα δίνουν την 

δυνατότητα για καλύτερη λήψη αποφάσεων βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των 

αξιωματούχων και υπαλλήλων (ITU, 2011). 

Αυξημένη δημοκρατία. Οι δημόσιες αρχές είναι συνεχώς ενήμερες για την 

κοινή γνώμη και τις προτεραιότητες των πολιτών. Η επαφή όλο και περισσότερων 

ανθρώπων με την κυβέρνηση ενισχύει την ακεραιότητα και την διαφάνεια των αρχών 

και ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών και 

την δημοκρατική λήψη αποφάσεων (ITU, 2011). Για παράδειγμα, μία δωρεάν 

εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, η Visible Vote (Broida, 2009), επιτρέπει στους πολίτες 

των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε επαφή με εκλεγμένους αξιωματούχους, 

σχετικούς με τη νομοθεσία, και να εκφέρουν την άποψή τους για διάφορα θέματα και 

να παρακολουθήσουν τα αρχεία ψηφοφοριών. 
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Δημιουργούν κυβερνήσεις με οικολογική συνείδηση. Οι κυβερνήσεις γίνονται 

φιλικότερες προς το περιβάλλον λόγω της μείωσης στην χρήση χαρτιού από την χρήση 

των υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι 

μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον και το 

γεγονός ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά αυξάνονται, έχουν 

περιβαλλοντικό κόστος και θα οδηγήσουν τις κυβερνήσεις αφενός να μεριμνήσουν 

στον τομέα αυτό και αφετέρου να φροντίσουν για την σωστή απόσυρση των κινητών 

και μπαταριών τους (ITU, 2011). 

 

4.2. Αναμενόμενο όφελος των πολιτών 

Οι τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει μέρος την καθημερινότητας των 

πολιτών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Οι περισσότεροι έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να αποκτήσουν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι αρκετά φθηνότερο 

από έναν υπολογιστή, και μπορούν πολύ εύκολα να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες 

του και την καθημερινή του χρήση. Η δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και η χρήση των Web 2.0 εργαλείων έχουν οδηγήσει στην μεταφορά τους από web 

εφαρμογές σε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα.  Η κινητή διακυβέρνηση μπορεί επίσης 

να επηρεάσει τις δραστηριότητες όλων των κρατικών αρχών σε πάρα πολλούς τομείς. Η 

συνεχώς αυξανόμενη χρήση των κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως παρέχει ένα νέο 

κανάλι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης το οποίο 

βοηθά στον προγραμματισμό των υποχρεώσεων και την άνεση των πολιτών. 

Ευκολία, άνεση και πρόσβαση. Οι τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων δίνουν την 

δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις 

κρατικές υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που τους ενδιαφέρουν. Τα 

κινητά τηλέφωνα είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας σχεδόν όλων των πολιτών. Σε 

πάρα πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να 

υποβάλλουν αιτήματα σε διάφορες υπηρεσίες, να αναφέρουν προβλήματα (με 

φωτογραφίες, αυτόματο εντοπισμό τοποθεσίας, ώρας και ημερομηνίας) μέσω δωρεάν 

διατιθέμενων εφαρμογών για smartphones (Leinbach et. al., 2012). Σε πάρα πολλές 

πόλεις ανά τον κόσμο οι πολίτες μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές, να 

εγγράφονται σε ενημερωτικά δελτία και εφαρμογές ειδοποιήσεων, να αλληλεπιδρούν 

με υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και επικοινωνούν και σημαντικά στελέχη των 

κυβερνήσεων. Μπορούν να πιέσουν εκλεγμένους αξιωματούχους για διαφάνεια έχοντας 
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πρόσβαση σε οικονομικά αποτελέσματα και δεδομένα. Μπορούν να κάνουν κράτηση 

και να πληρώσουν για θέσεις στάθμευσης ή για εισιτήρια όλων των μέσων μεταφοράς. 

Μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά όπου και αν βρίσκονται και όποτε το θελήσουν. 

Μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να αντικαταστήσουν και τη μετακίνηση που θα 

χρειαζόταν να κάνουν οι πολίτες. Φθηνές συσκευές, προπληρωμένες κάρτες και κάρτες 

κινητής τηλεφωνίας είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η κινητή 

τηλεφωνία είναι ο πιο προσιτός οικονομικά τρόπος επικοινωνίας, ο μοναδικός πάντα 

διαθέσιμος, και πολλές φορές ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, για πολλούς κατοίκους 

απομακρυσμένων περιοχών (Bhavnani et. al., 2008). 

Υγεία και δημόσια ασφάλεια. Οι πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές 

μπορούν να δεχτούν ιατρική βοήθεια, ιατρική παρακολούθηση, ενημέρωση και 

επείγουσες ειδοποιήσεις για ιατρικά θέματα (υπηρεσίες και εφαρμογές τηλειατρικής) 

(mHealth: Doing Good While Doing Well, 2010). Για παράδειγμα, στους εργαζόμενους 

των δημοσίων υπηρεσιών υγείας (αλλά και του ιδιωτικού τομέα) στις αναπτυσσόμενες 

χώρες είχαν διανεμηθεί φορητές συσκευές που παρείχαν πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο για διάφορες μεταδοτικές ασθένειες (mHealth - Infectious Disease in a Mobile 

Age, 2010). Μέσω των τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας οι πολίτες μπορούν επίσης 

να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες και εγκληματικές δράσεις αλλά και περιστατικά 

κατάχρησης εξουσίας από τις αρχές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην διαφάνεια 

και την ακεραιότητα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν επείγουσα βοήθεια μέσω 

εφαρμογών που παρέχουν δεδομένα GPS. Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αναγνωρίζοντας τοποθεσίες ή συνθήκες μέσω 

χαρτών, φωτογραφιών και βίντεο. Μέσω και της τεχνολογίας "Cell Broadcast" (Klein, 

2007) η μαζική και άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι εφικτή 

και μπορεί να σώσει ζωές. 

Οικονομική διαχείριση. Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για ηλεκτρονικές 

πληρωμές είναι διαδεδομένες και στις ανεπτυγμένες αλλά και στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές για τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, για μεταφορές χρηματικών ποσών, για εμβάσματα, 

για οικονομικές βοήθειες σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, για χορηγίες, για 

δάνεια και για επιδόματα πρόνοιας. Επιπλέον όσοι έχουν smartphones, λόγω της 

συνεχούς βελτίωσης της τεχνολογίας, μπορούν να προχωρούν σε τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, απ' ότι προηγουμένως.  

Παρόλο που οι διαπροσωπικές συναλλαγές με εμβάσματα και οι ηλεκτρονικές 
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πληρωμές λογαριασμών μέσω κινητών τηλεφώνων υιοθετήθηκαν αμέσως και είχαν 

πολύ μεγάλο αντίκτυπο, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και στις περιοχές που 

υπήρχε έλλειψη παροχής σχετικών υπηρεσιών, όπως στην Κένυα (M-PESA) (Banking 

Through Mobile Phones with M-Pesa, 2008) και το Μπαγκλαντές (Grameen phone's 

BillPay service, n.d.), είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και άλλες πιο εξελιγμένες 

υπηρεσίες, όπως η χορήγηση και η αποπληρωμή δανείων, η διαχείριση τραπεζικών 

λογαριασμών, μισθοδοσίες και άλλες G2C (Κυβέρνηση προς Πολίτες) πληρωμές. Οι 

κυβερνήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών παρέχοντας 

εξελιγμένες υπηρεσίες, όπως πληρωμή μισθών, εκταμιεύσεις επιδομάτων προνοίας, 

επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων μέσω μιας σίγουρης και ασφαλούς πλατφόρμας για 

κινητά τηλέφωνα. 

Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί μέσω των κινητών τηλεφώνων και της 

τεχνολογίας μπορούν πλέον να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές ή και να 

καταχωρούν τους βαθμούς τους. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

βαθμολογίες τους και σε αποφάσεις επιτροπών για τις υποτροφίες και οι γονείς 

μπορούν να ειδοποιούνται για την απουσία του παιδιού τους από κάποιο μάθημα (ITU, 

2010). Έργα για κινητά τηλέφωνα έχουν υλοποιηθεί στην Ασία (UNESCO, 2012), την 

Αφρική και τη Μέση Ανατολή (UNESCO, 2012), αλλά και σε όλο τον κόσμο, ώστε να 

δώσουν την ευκαιρία σε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να έχει πρόσβαση 

στην βασική εκπαίδευση αλλά και σε ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

 

4.3 Αναμενόμενο όφελος για τις επιχειρήσεις 

Πάρα πολλοί παράγοντες ενισχύουν την αύξηση της επιχειρηματικής 

εκμετάλλευσης των τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων προσπαθούν να μειώσουν το κόστος και τις δαπάνες για την φυσική 

υποδομή και αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι τεχνολογικές 

εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες: ταχύτερα και μεγαλύτερης έκτασης ασύρματα 

δίκτυα, εξελιγμένες φορητές συσκευές μεγαλύτερες οθόνες, περισσότερες δυνατότητες 

και πιο αποδοτικά λειτουργικά συστήματα. 

Οικονομικές ευκαιρίες και κερδοφορία. Πολλές εφαρμογές κινητών 

τηλεφώνων χρησιμοποιούνται από υποψήφιους για αναζητήσουν εργασία και από 

εργαζόμενους για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και 

διαδικασίες μέσω επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα 
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και πληροφορίες, ειδοποιήσεις και παραγγελίες από τον χώρο εργασίας τους. Γεωργοί 

και ψαράδες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά και τα κέρδη τους μέσω άμεσων 

ειδοποιήσεων για τον καιρό και για τις τιμές στις διάφορες αγορές (Γκάνα) (Ghanaian 

farmers get better prices for their crops by using mobile phones, 2009).  Μέσω 

τηλεφωνικών κλήσεων οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν τις αγορές με τις 

καλύτερες τιμές, συμβάλλοντας έτσι στην σταθεροποίηση των τιμών και την μείωση 

των πλεονασμάτων των αγαθών. Μέσω υπηρεσιών SMS οι γεωργοί μπορούν να 

επικοινωνήσουν άμεσα με γεωπονικές υπηρεσίες και ειδικές βάσεις δεδομένων και να 

αναφέρουν τις παρατηρήσεις, τα πιθανά προβλήματα και να πάρουν συμβουλές. Μέσω 

εφαρμογών μπορούν να διατηρούν αρχεία για την παραγωγή, να προβλέπουν τον όγκο 

παραγωγής, να πληροφορούνται για βέλτιστες πρακτικές στην γεωργία, να εντοπίσουν 

σημεία στην καλλιέργειες με προβλήματα ασθενειών, ακόμα και έλεγχο και διαχείριση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού (Hopkins, 2012), (Qiang et. al., 2011). Οι βάσεις 

δεδομένων συνεχώς εμπλουτίζονται λόγω αυξητικού ρυθμού των ερωτημάτων που 

αποστέλλονται από τους γεωργούς. Έχοντας σαν στόχο τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ενώνουν τις δυνάμεις 

τους να κάνουν ακόμα πιο προσιτή την απόκτηση μιας συσκευής κινητού τηλεφώνου 

και την πρόσβαση στην τεχνολογία μέσω φθηνών συσκευών και συσκευών που 

αποτελούνται από ανακυκλωμένα υλικά. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων βοηθάει 

στον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δίνουν την δυνατότητα για 

απομακρυσμένη και σε πραγματικό χρόνο διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων και 

φέρνει σε συμφωνία πωλητές και καταναλωτές απ' όλο τον κόσμο (ITU, 2011). 

Παραγωγικότητα. Η ωφέλεια στην παραγωγικότητα από την χρήση κινητών 

τηλεφώνων περιλαμβάνει την επέκταση των επιχειρήσεων λόγω του πιο ακριβούς 

προσδιορισμού των αναγκών των καταναλωτών και της καλύτερης προβολής των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδικευμένης και πιο εύκολης αναζήτησης 

στην αγορά εργασίας, χαμηλότερου κόστους εκκίνησης για νέους επιχειρηματίες, πιο 

εύκολα προσβάσιμου και φθηνού mobile banking, σε πραγματικό χρόνο και ευέλικτων 

επικοινωνιών και συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (Rannu et al., 

2010). 

Εξωτερική εργασία. Σύμφωνα με μελέτη του IDC (International Data 

Corporation) το 2010 , οι εργαζόμενοι και υπάλληλοι που εργάζονται εκτός γραφείων 

και θέλουν να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών τους θα 

ανέλθουν σε 1,2 δισεκατομμύρια το 2013, δηλαδή περίπου το 1/3 του παγκόσμιου 
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εργατικού δυναμικού (Garretson, 2010). Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και των 

τεχνολογιών τους, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, θα βοηθήσει 

στον  καλύτερο συντονισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών, στην άμεση επικοινωνία 

και στην καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. 

Εξυπηρέτηση πελατών. Η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών για κινητά 

τηλέφωνα δίνει την δυνατότητα για πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης πελατών από 

πολλαπλές τοποθεσίες για την αμεσότερη λήψη πληροφοριών. Έτσι οι πελάτες μπορούν 

χρησιμοποιήσουν εξατομικευμένες και self-service υπηρεσίες, να δημιουργήσουν 

προσωπικούς λογαριασμούς, να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικές πληρωμές συμβάλλοντας 

και στην πιο άνετη εξυπηρέτησή τους και στην μείωση του κόστους για τις 

επιχειρήσεις. Οι πελάτες έχουν ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των 

προϊόντων και τη δυνατότητα να υποβάλλουν online παραγγελίες, βοηθώντας έτσι τις 

επιχειρήσεις να εξορθολογίσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες και την μείωση 

του κόστους (National Archives, n.d.). 

Πράσινη οικονομία. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν 

ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για "Πράσινη Οικονομία". Οι τρέχουσες 

βελτιστοποιήσεις της υποδομής των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μπορούν να μειώσουν 

την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 44%, ενώ οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας 

που τροφοδοτούνται κυρίως από ηλιακούς συλλέκτες μπορούν να μειώσουν την 

εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα μέχρι και 80% (ITU, 2011). Οι φορητές συσκευές 

μπορούν να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια μέσω των αντίστοιχων ρυθμίσεών τους, 

συμβάλλουν στη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας περιορίζοντας τις μετακινήσεις 

(μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας και τηλε-συνδιασκέψεων) και τις άσκοπες 

μετακινήσεις λόγω καλύτερου συντονισμού των συνεργείων και των εξωτερικών 

εργαζόμενων (λόγω αμεσότερης επικοινωνίας και location-based υπηρεσιών) (World 

Economic Forum, 2009). Το θέμα της "πράσινης οικονομίας" σε συνδυασμό με την 

συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο των τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας ήταν ένα 

από τα κύρια θέματα στο Ρίο +20 το 2012, στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την 

"Αειφόρο Ανάπτυξη" (Rio+20, n.d.). 
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5. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Critical Success 

Factors, CSF) 

Είναι ένα τομέας έρευνας που απασχολεί όλους όσους θέλουν να εμπλακούν σε 

ένα έργο Κινητής Διακυβέρνησης. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ώστε να υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να υλοποιηθεί ένα 

επιτυχημένο έργο Κινητής Διακυβέρνησης, που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των 

συναλλαγών και της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και της κυβέρνησης. 

 

5.1 Κατηγοριοποίηση παραγόντων  

Οι Sandy και McMillan (2005) στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα 

μοντέλο που θα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού και επιτυχημένου έργου για κινητή διακυβέρνηση βάσισαν την 

έρευνά τους σε δύο, όπως θεωρούν, κοινά αποδεκτές υποθέσεις: 

 Πρώτον, η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

εξελίσσονται με τόσο γρήγορο ρυθμό που οι αναφορές σε παλαιότερα έργα και 

στην εμπειρία του παρελθόντος έχει πολύ μικρή σημασία. 

 Δεύτερον, κάθε περίπτωση είναι μοναδική σε τόσο μεγάλο βαθμό που ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή 

εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται εντελώς μεμονωμένα και εξειδικευμένα στις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης αυτής. 

Έπειτα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (Lallana, 2004), (Welch and 

Wong, 2001), (ITU, 2011), (Rekola and Pohjanpalo, 2002), (Zálešák, 2003), (West, 

2003), Australian Bureau of Statistics (2003),  (Valdez, 2002), (Okenfeld, 2002), (Baier 

and Rupper, 2004), (McClure, 2000), (Roggenkamp, n.d.), (Sayo et.al., 2004), (United 

Nations, 2006), (Zefferer, 2010), (Ranu et. al., 2010) οι παράγοντες μπορούν αρχικά να 

διαχωριστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

 Τεχνολογικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά και η 

εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών, η τεχνολογία των 
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δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων δικτύων και οι διαθέσιμες 

υπηρεσίες τους.  

 Ανθρώπινοι και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως η διείσδυση της 

κινητής τηλεφωνίας έναντι των σταθερών και φορητών υπολογιστών, οι 

προτιμήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πολιτών, η 

ετοιμότητα του πληθυσμού να δεχτεί τις νέες τεχνολογίες, οι οικονομικές 

δυνατότητες για αγορά κινητών και φορητών συσκευών. 

 Θεσμικοί και οργανωτικοί παράγοντες, όπως η προσπάθεια για αυξημένη 

συμμετοχή του κόσμου και παροχή υπηρεσιών σε μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού, προσπάθεια για διαφάνεια στην κυβέρνηση, μείωση του κόστους 

και των δαπανών, αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Οι Sandy και McMillan (2005) υποστηρίζουν ότι από όλους τους παράγοντες που 

εντόπισαν έξι είναι οι σημαντικότεροι και ονομάζονται Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 

(Critical Success Factors) της κινητής διακυβέρνησης: 

1. Κόστος 

2. Επανασχεδιασμός λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

3. Εκπαίδευση 

4. Αποδοχή 

5. Ασφάλεια 

6. Πρόσβαση 

Οι Al-khamayse, Lawrence και Zmijewska (2007) με την έρευνά τους 

επιχείρησαν να δώσουν περισσότερες πτυχές στο θέμα το παραγόντων επιτυχίας και 

κατάφεραν να αναγνωρίσουν δεκαοκτώ παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της 

κινητής διακυβέρνησης  ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών και 

εφαρμογών και ανεξάρτητα από το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ κυβέρνησης και 

πολιτών (m-government): 1) Νομικά ζητήματα, 2) Συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, 

3) Υποδομή, 4) Ποιότητα των υπηρεσιών, 5) Ενημέρωση, 6) Αποδοχή, 7) Διείσδυση 

της κινητής τηλεφωνίας, 8) Αποκλειστικά portals, 9) Πρότυπα και πρωτόκολλα 

ανταλλαγής δεδομένων, 10) Κόστος, 11) Πρόσβαση, 12) Διαχείριση των Υποδομών, 

13) Στρατηγική, 14) Τεχνολογική Παιδεία, 15) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-
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Government), 16) Ανάγκες και προτιμήσεις χρηστών, 17) Ασφάλεια και ακεραιότητα 

δεδομένων, 18) Συνεκτικό πλαίσιο Κινητής Διακυβέρνησης. 

Στη συνέχεια στην προσπάθειά τους να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους διεξήγαγαν μία νεότερη έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε σκόπιμα 

στρωματοποιημένο δείγμα. Το δείγμα αποτελούνταν από ειδικούς του χώρου, 

ερευνητές  στους τομείς της Ηλεκτρονικής και της Κινητής Διακυβέρνησης (με 

τουλάχιστον μία δημοσίευση), στελέχη κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων, στελέχη 

εταιριών ανάπτυξης εφαρμογών και συμβούλους λογισμικού, στελέχη εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας, στελέχη εταιριών ISP (Internet Service Provider) και κυβερνητικούς 

αξιωματούχους. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιους θεωρούν σαν πιο 

σημαντικούς από αυτούς και επιπλέον μπορούσαν να προσθέσουν επιπλέον παράγοντες 

ή να αφαιρέσουν κάποιους από τους ήδη υπάρχοντες, προσθέτοντας και στις δύο 

περιπτώσεις τα σχόλιά τους. Το αποτέλεσμα των ερωτηματολογίων συνοψίζεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων 

65% Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων 

55% Υποδομή 

52% Ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών 

48% Ποιοτικές και φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές 

48% Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

48% Αποδοχή 

48% Κόστος 

  

45% Πρότυπα και πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων 

42% Συνεκτικό πλαίσιο κινητής διακυβέρνησης 

42% Υψηλή διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας 

39% Διαχείριση των υποδομών 

35% Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές 

32% Πρόσβαση 

29% Στρατηγική 

26% Τεχνολογική παιδεία 

26% M-gov portal και αποκλειστική πύλη 
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13% Συνεργασία με των ιδιωτικό τομέα 

10% Νομικά ζητήματα: απελευθέρωση του τομέα τηλεπικοινωνιών 

Πηγή: Al-khamayse, Lawrence και Zmijewska (2007), "Towards Understanding Success Factors in 

Interactive Mobile Government" 

Το ποσοστό του κάθε παράγοντα βγαίνει από το πόσοι από τους ερωτηθέντες το 

επέλεξαν ενώ είναι σημαντικό ότι οι παράγοντες ήταν στη λίστα με τυχαία σειρά. Οι 

Al-khamayse, Lawrence και Zmijewska (2007) έθεσαν σαν κατώτερο ποσοστό το 48% 

ώστε να θεωρηθεί ένας παράγοντας κριτικής σημασίας. 

 

5.2 Ανάλυση κύριων παραγόντων 

Όπως φαίνεται στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα ο 

παράγοντας της "Ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων" επιλέχθηκε σαν ο πιο 

κρίσιμος παράγοντας με ποσοστό 65%. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Goldstuck 

(2003) ο οποίος υποστηρίζει πως πρέπει να ακολουθήσουμε τα βασικά πρότυπα των 

ασύρματων δικτύων, όπως το WEP (Wireless Equivalent Privacy),το Cisco LEAP 

(Lightweight Extensible Authentication Protocol) και τα 802.1x πρότυπα, ώστε να λυθεί 

το πρόβλημα της υψηλής ασφάλειας και διαχείρισης των υπηρεσιών. Οι Chang και 

Kannan (2002) υποστηρίζουν ότι αυτός ο παράγοντας αποτελεί την μεγαλύτερη 

ανησυχία των αρμόδιων αρχών των κυβερνήσεων και επηρεάζει σημαντικά τις 

αποφάσεις τους σχετικά με την υιοθέτηση ή την απόρριψη της κινητής διακυβέρνησης. 

Ασφαλής κινητή διακυβέρνηση σημαίνει ασφαλή δίκτυα, ασφαλείς εφαρμογές και 

ασφαλείς συσκευές (Chang και Kannan, 2002). Σύμφωνα με την Kim et. al. (2004) η 

κινητή διακυβέρνηση είναι εκτεθειμένη σε πολλές παραβιάσεις ασφαλείας εξαιτίας της 

συμμετοχής ιδιωτικών ασύρματων δικτύων. Τέτοιες συνεργασίες με την ιδιωτικό χώρο 

είναι πιθανή απειλή για την επιτυχία ενός τέτοιου έργου, εκτός αν διασφαλίζονται από 

αυστηρούς κανονισμούς και κατάλληλες για κάθε περίπτωση πολιτικές. Επιπλέον, η 

υποκλοπή δεδομένων και η απώλεια ή κλοπή κινητών τηλεφώνων είναι ένας πιθανός 

κίνδυνος ασφαλείας (Chang και Kannan, 2002). Μία πιθανή λύση για την ασφάλεια 

των υπηρεσιών, θα ήταν η δημιουργία αποκλειστικών πυλών για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (Kim και άλλοι 2004). Η Notley (2011) υποστηρίζει πώς υπάρχουν 

πολλοί τρόποι για να προστατευθούν ευαίσθητα δεδομένα ωστόσο δεν υπάρχει η 

απόλυτη λύση. 
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Δεύτερος παράγοντας με 55% ήταν η "Υποδομή". Η κινητή διακυβέρνηση 

απαιτεί συγκεκριμένη υποδομή η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε πάρα πολλές χώρες, 

ειδικά στις ανεπτυγμένες. Σύμφωνα με τον Foghlú (2005), η υποδομή για την κινητή 

διακυβέρνηση αποτελείται από ασύρματα δίκτυα και από φορητές συσκευές που 

μπορούν να συνδεθούν σε αυτά τα δίκτυα (κινητά τηλέφωνα, PDA, tablets, κτλ.) και με 

άλλες συσκευές. Ο Goldstuck (2003) χρησιμοποιεί τον όρο "συνδεσιμότητα" για να 

αναφερθεί στην υποδομή της κινητής διακυβέρνησης και την χαρακτηρίζει ως 

θεμελιώδους σημασίας για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της.  

Ο τρίτος παράγοντας που συγκέντρωσε 52% των επιλογών ήταν "Οι ανάγκες 

και οι προτιμήσεις των χρηστών". Σύμφωνα με τον Goldstuck (2003), οι εφαρμογές και 

οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν βάσει των αναγκών των χρηστών είτε αυτοί 

είναι οι πολίτες είτε οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Οι ανάγκες των χρηστών θα 

εντοπιστούν έπειτα από έρευνες για εντοπισμό των απαιτήσεων κάθε συγκεκριμένης 

περίπτωσης (ανάλυση εκθέσεων και αναφορών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, 

παρατηρήσεις κ.α.). Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση των Al Thunibat et. al. (2011) για 

προσδιορισμό των αναγκών μέσω διαχωρισμού των τελικών χρηστών σε ομάδες. 

Τέσσερις παράγοντες συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό. "Ποιότητα και φιλικές προς το 

χρήστη εφαρμογές", "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση", "Αποδοχή" και "Κόστος". 

Η ανάπτυξη ποιοτικών εφαρμογών σημαίνει ότι έχουν εντοπιστεί οι 

πραγματικές ανάγκες των χρηστών και έχουν υλοποιηθεί πραγματικές χρήσιμες 

εφαρμογές. Ποιοτικές εφαρμογές επίσης σημαίνει να είναι απλές, φιλικές προς το 

χρήστη και να επιτελούν αυτό ακριβώς για το οποίο υλοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα 

λειτουργίας. Ο Goldstuck (2003) υποστηρίζει ότι η ποιότητα στην κινητή διακυβέρνηση 

είναι σημαντική γιατί δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 

ποιοτικές πληροφορίες και υπηρεσίες χωρίς την γραφειοκρατία. Σύμφωνα με την 

Carroll (2005) μία εύκολη υπηρεσία ή εφαρμογή είναι μεγάλης σημασίας για την 

επιτυχία.  Οι Sandy και McMillan (2005) υποστηρίζουν ότι μία φιλική προς το χρήστη 

εφαρμογή ή υπηρεσία με σωστά δομημένη και σχεδιασμένη διεπαφή, προσφέρει στον 

χρήστη εύκολη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες που επιθυμεί. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση της κινητής διακυβέρνησης 

(Abanumy and Mayhew, 2005), (Antovski and Gusev, 2005), (Chang and Kannan, 

2002), (Goldstuck,  2003), (Kim et  al.,  2004). Ο Al-khamayse, Lawrence και 
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Zmijewska (2007) διαφωνούν και υποστηρίζουν ότι προσπάθεια που κάνουν πολλές 

χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, να υλοποιήσουν πρώτα υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσουν την υιοθέτησης της 

κινητής διακυβέρνησης. Οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας υποστηρίζουν ότι η κινητή 

διακυβέρνηση είναι ο νέος τρόπος παροχής των υπηρεσιών που παρέχοντας με την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ότι η πρώτη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

δεύτερης (IDABC, 2005). 

Σχετικά με τον παράγοντα της "Αποδοχής" η ομάδα The Working Groupon E-

Government in the Developing World (2002) και Chang and Kannan (2002), 

συμφωνούν ότι το πρώτο βήμα για να προλειάνουν το έδαφος και να προκαλέσουν την 

αποδοχή ενός νέου συστήματος είναι επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων όσων θα 

κληθούν να το χρησιμοποιήσουν και πρωτίστως των προϊσταμένων και των στελεχών 

οι οποίοι με τη σειρά τους θα επηρεάσουν την στάση των υφισταμένων τους μέσω των 

κανονισμών. 

Ο παράγοντας του "Κόστους" εμπεριέχει πολλές επιμέρους κατηγορίες που όλες 

παίζουν το ρόλο τους ώστε να επηρεάσουν την κινητή διακυβέρνηση. Το κόστος που 

αφορά τους τελικούς χρήστες (είτε τους πολίτες, είτε τους δημοσίους υπαλλήλους) και 

έχει σχέση με τις φορητές συσκευές που θα πρέπει να έχουν (Ghyasi και Kushchu, 

2004) και το κόστος πρόσβασης στις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι χαμηλό. Το αρχικό 

κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι πάρα πολύ υψηλό και σύμφωνα με τους Al-

khamayse και Lawrence (2005) και τον ITU (2011) η εύρεση και η κατανομή των 

απαραίτητων πόρων είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην φάση του 

σχεδιασμού της στρατηγικής μια επιτυχούς κινητής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να 

εξεταστούν όλες οι λύσεις και οι πιθανές κοινοπραξίες και συνεργασίες με τν ιδιωτικό 

τομέα. Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος ισοσκελισμού της 

επένδυσης και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη μέθοδος 

αντικειμενικής και ποσοτικής μέτρησης των αποτελεσμάτων και των συναλλαγών 

μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Μία λύση για περικοπές κόστους είναι οι 

μακροχρόνιες συνεργασίες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και με εταιρίες 

ανάπτυξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο επόμενος παράγοντας, με 45%, ήταν τα "Πρότυπα και πρωτόκολλα 

ανταλλαγής δεδομένων". Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι τεχνολογίες μέσω των 

οποίων θα μπορέσουν να υλοποιηθούν οι διάφορες μορφές της κινητής διακυβέρνησης 
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και θα καλύψουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Οι τεχνολογική εξέλιξη είναι 

συνεχής και οι νέες εξελίξεις συντελούν στην υλοποίηση αρτιότερων και ποιοτικότερων 

εφαρμογών και υπηρεσιών. 

Οι Al-khamayse, Lawrence και Zmijewska (2007) τόνισαν ιδιαίτερα πως από 

τους ερωτηθέντες κανένας δεν αφαίρεσε κάποιον από τους παράγοντες επιτυχίας που 

είχαν εντοπίσει. Προστέθηκαν σχόλια στις ερωτήσεις ποιοτικού περιεχομένου σχετικά 

με μερικούς από αυτούς αλλά κανένας τους δεν αφαιρέθηκε. Γεγονός που σημαίνει ότι 

όλοι τους παίζουν ρόλο στην επιτυχία κατά τη μετατροπή ενός υπάρχοντος συστήματος 

σε μία νέα μορφή ή στην υλοποίηση ενός εντελώς νέου έργου Κινητής Διακυβέρνησης. 

Οι υπόλοιποι παράγοντες που συμπληρώνουν τον πίνακα παίζουν σημαντικό 

ρόλο αλλά η διεξοδική ανάλυσή  όλων των παραγόντων ξεφεύγει από τα όρια αυτής της 

εργασίας. Αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για περαιτέρω έρευνα και μπορεί να 

δώσει απάντηση στα ευρήματα που ακλουθούν στο κεφάλαιο της ερευνητικής 

προσέγγισης.  

 

5.3 Mobile Readiness Index (MRI) 

Ο δείκτης NRI (Networked Readiness Index) του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ (WEF, World Economic Forum) δημιουργήθηκε το 2002 και έχει σαν σκοπό 

να μετράει την τάση που έχουν οι χώρες να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες που τους δίνουν οι ΤΠΕ. Το 2003, κατά τη διάρκεια του Φόρουμ για την 

Ανάπτυξη της Βαλτικής (Baltic Development Forum), προτάθηκε ο δείκτης MRI 

(Mobile Readiness Index) ο οποίος δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο είναι έτοιμες οι 

υπό εξέταση περιοχές για υπηρεσίες και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Rannu et. al., 

2010). Ο MRI είναι ένας πολυσύνθετος δείκτης ο οποίος προκύπτει από την εξέταση 3 

παραμέτρων:  

1) Το πόσο ώριμη είναι μια τεχνολογία στην υπό εξέταση περιοχή,  

2) Τις δυνατότητες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας της περιοχής,  

3) Το πόσο ενδιαφέρει τους τελικούς χρήστες η ύπαρξη υπηρεσιών και 

εφαρμογών.  

Κάθε ένας από τους παράγοντες έχει περαιτέρω μεταβλητές και τελικά 

προκύπτει από τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών, στατιστικών 
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στοιχείων, εισηγήσεις από εξειδικευμένους στο αντικείμενο και άλλες αναφορές. 

Σύμφωνα με τον Rannu et. al. (2010), ο δείκτης MRI είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και 

ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών γιατί παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τεχνολογικών 

λύσεων, πόσοι από τους τελικούς χρήστες γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις 

τεχνολογίες αυτές και πόσοι από αυτούς και τις εταιρίες προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν νέες λύσεις για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 
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6. Ερευνητική προσέγγιση 

Σκοπός τη ερευνητικής προσέγγισης είναι να καταγράψει τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα και να δείξει σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί υπηρεσίες και 

εφαρμογές Κινητής Διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και 

συγκεκριμένα σε επίπεδο Δήμων, με βάση όλα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια. 

Αρχικά έγινε η καταγραφή όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας και 

των Δήμων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών. Δημιουργήθηκε μια 

λίστα με όλους τους Δήμους της Ελλάδας κατά περιφερειακή ενότητα και έγινε 

καταμέτρηση αυτών. Συνολικά υπάρχουν 325 Δήμοι. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος αν 

ισχύουν οι ιστοσελίδες των Δήμων (που ήταν δηλωμένες σαν επίσημες στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Εσωτερικών) και αν είναι ενεργές. Διαπιστώθηκαν πολλά κενά και 

ανακρίβειες και έγινε μία εκ νέου προσπάθεια για να βρεθούν οι πραγματικές επίσημες 

ιστοσελίδες των Δήμων μέσω αναζήτησης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τους Δήμους, ειδικά σε μερικές περιπτώσεις που υπήρχαν 2 ενεργές 

ιστοσελίδες για τον ίδιο Δήμο με την επισήμανση ότι είναι και οι δύο επίσημες. Αφού 

ολοκληρώθηκε η λίστα με τις επίσημες ιστοσελίδες έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν 

αν υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες ή εφαρμογές σύμφωνα με αυτά που αναλύθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας και με βάση την κατηγοριοποίηση που έγινε. 

Στη συνέχεια προσπελάστηκε η επίσημη ιστοσελίδα κάθε Δήμου και 

αναζητήθηκε αν υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα ή φορητές 

συσκευές, αν ο Δήμος παρέχει την δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω 

Wi-Fi hospots σε συγκεκριμένα σημεία ή αν υπάρχουν δίκτυα που καλύπτουν όλη την 

πόλη ή τις επιμέρους δημοτικές και τοπικές κοινότητες και αν υπάρχει οποιαδήποτε 

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή φορητές συσκευές. Η έρευνα περιελάμβανε 

αναζητήσεις στο διαδίκτυο και στις μηχανές αναζήτησης με λέξεις κλειδιά όπως 

"Δήμος AND εφαρμογή", "Δήμος AND application", "Δήμος AND app", "Δήμος AND 

SMS", "Δήμος AND mobile". Επίσης αναζητήθηκαν πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://www.ikarosnetwork.gr. Αν σε κάποιον Δήμο υπήρχαν παρεχόμενες υπηρεσίες ή 

εφαρμογές, καταγραφόταν αναλυτικά το τι ακριβώς κάνουν. Αφού κατεγράφησαν όλες 

οι διαθέσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτές 

συνεχίζουν να υφίστανται και να βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι και την περίοδο που 

διεξαγόταν η έρευνα, ώστε τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα. Σε όσους δήμους 

βρέθηκαν εφαρμογές υπήρξε επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου) και με τους υπευθύνους του Δήμου αλλά και με τις αντίστοιχες εταιρείες 

ανάπτυξης των εφαρμογών ώστε να γίνει διασταύρωση πληροφοριών. Συνολικά 

εντοπίστηκαν 19 Δήμοι που έχουν υλοποιήσει έργα Κινητής Διακυβέρνησης: 

1. Δήμος Θεσσαλονίκης - εφαρμογή 

2. Δήμος Θέρμης - εφαρμογή  

3. Δήμος Ιωαννιτών - δύο υπηρεσίες 

4. Δήμος Κηφισιάς - εφαρμογή 

5. Δήμος Ελευσίνας - υπηρεσία 

6. Δήμος Μήλου - εφαρμογή 

7. Δήμος Βόλου - εφαρμογή 

8. Δήμος Αχαρνών - Αστερουσιών - δύο υπηρεσίες 

9. Δήμος Ηρακλείου - εφαρμογή 

10. Δήμος Ιεράπετρας - υπηρεσία 

11. Δήμος Σητείας - δύο υπηρεσίες 

12. Δήμος Μυλοποτάμου - δύο υπηρεσίες 

13. Δήμος Ρεθύμνης - εφαρμογή και δύο υπηρεσίες 

14. Δήμος Κισσάμου - υπηρεσία 

15. Δήμος Πλατανιά - δύο υπηρεσίες 

16. Δήμος Χανίων - τρεις υπηρεσίες 

17. Δήμος Γορτυνίας - εφαρμογή 

18. Δήμος Αγρινίου - υπηρεσία 

19. Δήμος Τρικκαίων - 3 υπηρεσίες 

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες παρατίθενται και περιγράφονται αναλυτικά στη 

συνέχεια. 

 

6.1 Δήμος Θεσσαλονίκης 

Όνομα εφαρμογής:  

 "Municipality of Thessaloniki (by Terra Mapping The Globe ltd.)" για 

λειτουργικό σύστημα android  

 "Δήμος Θεσσαλονίκης (by Terra Mapping The Globe ltd.)" για λειτουργικό 

σύστημα iOS 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 
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 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα android απαιτεί έκδοση 

2.2 ή μεταγενέστερη 

 Μέγεθος εφαρμογής 7.3 ΜΒ, απαραίτητος χώρος μνήμης 16.50 ΜΒ 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα iOS είναι συμβατή με 

iPhone, iPod touch και iPad 

 Απαιτείται έκδοση λογισμικού iOS 4.3 ή μεταγενέστερη 

 Μέγεθος εφαρμογής 11.9 MB 

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αναβάθμισης των Υπηρεσιών του προς 

τους πολίτες - δημότες παρέχει μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(smartphones), η οποία ενσωματώνει την χαρτογραφική και περιγραφική πληροφορία 

του portal http://gis.thessaloniki.gr, στην κινητή τηλεφωνία και τις φορητές συσκευές 

(tablets). 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί ή 

που θα εισάγονται μελλοντικά, στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.), και 

που έχουν σχέση με σημεία ενδιαφέροντος, με διαδρομές εντός του Δήμου (εύρεση & 

πλοήγηση), με αναζήτηση διεύθυνσης με οδό και αριθμό για τους δήμους 

Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας κ.τ.λ. Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή δίνει 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, αυτές έχουν προέλθει από μετασχηματισμό συντεταγμένων 

από το Σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ΕΓΣΑ'87, με πολυωνυμικό 

μετασχηματισμό και όχι με απευθείας μετρήσεις πεδίου από πολυγωνομετρικά και 

τριγωνομετρικά σημεία. Το βασικό σύστημα αναφοράς για τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

συνεχίζει να είναι το τοπικό σύστημα που χρησιμοποιεί όλα τα τελευταία χρόνια. Η 

υλοποίηση συντεταγμένων στο χώρο από τον χρήστη, πρέπει να γίνεται με την σωστή 

χρήση και έλεγχο των γεωδαιτικών σημείων αναφοράς (τριγωνομετρικά, υψομετρικές 

αφετηρίες και πολυγωνομετρικά σημεία), που παρέχονται από την εφαρμογή, σε τοπικό 

σύστημα αναφοράς. Οι πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος καταχωρήθηκαν, 

όπως αυτά χορηγήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς (Terra Mapping The Globe Ltd. 

στο iTunes, 2012). 

Το σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι η δυνατότητα που έχει ο πολίτης να 

αναζητεί τις πληροφορίες αυτές από την Βάση Δεδομένων της πόλης και η παρουσίαση 

αυτών στην φορητή συσκευή του. Για την χρήση του συστήματος, από την πλευρά του 
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τελικού χρήστη, απαιτείται ενεργή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (προτείνεται δίκτυο 3G). 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί στοιχεία χρήσης (όπως 

θέση, αναζητήσεις ή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την συσκευή) (Terra 

Mapping The Globe Ltd. στο Google Play, 2012). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνση Τοπογραφίας Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Τοπογραφίας, 

2012). 

Χαρακτηριστικά: 

 Πολύ λεπτομερής χάρτης της Θεσσαλονίκης. 

 4 Υβριδικά στρώματα για την εμφάνιση των λωρίδων ποδηλάτων, των ζωνών 

στάθμευσης κλπ. 

 Αναζήτηση ανάμεσα σε 30000 σημεία ενδιαφέροντος και σε 20 κατηγορίες. 

 Εργαλείο Εύρεσης Διεύθυνσης. 

Screenshots της εφαρμογής για κινητά και φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

android (Terra Mapping The Globe Ltd. στο Google Play, 2012) 

 

Screenshots της εφαρμογής για κινητά με λειτουργικό σύστημα iOS (Terra Mapping 

The Globe Ltd. στο iTunes, 2012) 
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6.2 Δήμος Θέρμης 

Όνομα εφαρμογής: "Βελτιώνω την πόλη μου" 



46 
 

 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Android έκδοση 2.2 (API 8 Froyo) ή μεταγενέστερη 

 Μνήμη: 1 MB RAM. 25 MB ελεύθερα προτείνονται για ομαλότερη λειτουργία 

 Επεξεργαστής: At least 1 GHz 

 Πρόσβαση στο Internet: WiFi ή 3G 

 GPS και κάμερα προτείνεται 

  

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί: 

 HTC Desire 1GHz (Android 2.2) 

 Samsung Galaxy S3 1.4GHz, Quad Core (Android 4) 

 

Περιγραφή:  

Ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έθεσε σε λειτουργία την έκδοση για κινητά τηλέφωνα 

της καινοτόμου εφαρμογής "Βελτιώνω την Πόλη μου" (Newsbeast.gr, 2012). Η 

εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες του Δήμου Θέρμης να υποβάλλουν μέσω του 

τηλεφώνου τους πάσης φύσεως αιτήματα που αφορούν στη διαβίωση τους (π.χ., 

σπασμένες λάμπες, απουσία κάδου απορριμμάτων από μια γειτονιά, λακκούβες στους 

δρόμους, σπασμένα παγκάκια, επιπλέον φωτισμός σε κάποιο δρόμο, κλπ), ώστε αυτά 

να μεταβιβάζονται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να δρομολογείται 

η διευθέτηση τους. 

 Η εφαρμογή για τα κινητά χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των έξυπνων 

συσκευών όπως για παράδειγμα την αυτόματη εξαγωγή της γεωγραφικής θέσης του 

προβλήματος, την οπτική του απεικόνιση με τη φωτογραφική κάμερα και την άμεση 

αποστολή του στην αρμόδια υπηρεσία, καθιστώντας την το πλέον εύχρηστο εργαλείο 

για τους κάτοικους του Δήμου Θέρμης που θέλουν να βελτιώσουν την πόλη τους σε 

συνεργασία με τις δημοτικές αρχές (Multimedia Group - CERTH-ITI, 2012). 

Η έκδοση για κινητά Android βασίζεται στην εφαρμογή web που έχει 

αναπτυχθεί από την Ερευνητική Μονάδα URENIO σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης 

και την Logotech Α.Ε. στα πλαίσια Ευρωπαϊκού έργου PEOPLE (Axortagos.gr, 2012). 
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Η εφαρμογή διατίθεται μέσω της πλατφόρμας εφαρμογών και κινητά τηλέφωνα Google 

Play (Multimedia Group - CERTH-ITI, 2012) της ιστοσελίδας του Δήμου (Δήμος 

Θέρμης, 2012), καθώς και της σχετικής σελίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ερευνητική ομάδα Γνώσης και Πολυμέσων, n.d.). 

 

Βασικές λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής (Ερευνητική ομάδα Γνώσης και 

Πολυμέσων, n.d.): 

 Ακριβής προσδιορισμός θέσης. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ακριβούς 

προσδιορισμού της θέσης του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ μπορούν να 

επισυνάψουν και σχετικές φωτογραφίες. 

 Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής. Οι καταχωρήσεις των πολιτών 

παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής. Κάθε κατηγορία αιτήματος αντιστοιχεί 

σε ένα διαφορετικό εικονίδιο. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πληροφορίες 

για κάθε αίτημα. 

 Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης. Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται 

αναλυτικά, σε ξεχωριστή σελίδα, όπου εμφανίζονται: η κατηγορία, η διεύθυνση, 

το όνομα του πολίτη που την έκανε, η ημερομηνία, η φωτογραφία, η περιγραφή, 

τα σχόλια των χρηστών, η θέση στο χάρτη και ο αριθμός των θετικών ψήφων 

που έλαβε. Στη σελίδα αυτή οι χρήστες μπορούν επίσης να σχολιάσουν, να 

δώσουν θετική ψήφο και να εκτυπώσουν την καταχώρηση.  

 Παρακολούθηση της κατάστασης. Οι πολίτες ενημερώνονται για την 

κατάσταση των αιτημάτων τους με email. Αρχικά κάθε καταχώρηση βρίσκεται 

στην κατάσταση «Υποβλήθηκε». Μόλις ο Δήμος λάβει γνώση και το αίτημα 

προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία η κατάσταση αλλάζει σε «Σε εξέλιξη». 

Τέλος, μόλις το πρόβλημα αντιμετωπιστεί η κατάσταση γίνεται 

«Διεκπεραιώθηκε». Σε κάθε αλλαγή κατάστασης ένα ενημερωτικό email 

αποστέλλεται αυτόματα στον πολίτη που έκανε την καταχώρηση. 

 Φιλτράρισμα των καταχωρήσεων. Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις 

καταχωρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ή αυτές που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης, μπορούν να ταξινομήσουν τις καταχωρήσεις 

ανά ημερομηνία καταχώρησης, αριθμό ψήφων και κατάσταση. 

 Δυνατότητα σχολιασμού. Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τα σχόλιά τους 

σχετικά με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις. Ο σχολιασμός επιτρέπεται μέχρι και 

δέκα μέρες μετά τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος. 



48 
 

 Υποστήριξη ψηφοφοριών. Οι πολίτες μπορούν να παρέχουν θετική ψήφο στις 

καταχωρήσεις που θεωρούν σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται 

καλύτερα η βούληση των κατοίκων της πόλης. 

 Πλήρης συγχρονισμός με την ιστοσελίδα. Ότι ενέργειες κάνετε στο κινητό, 

αυτομάτως η ιστοσελίδα "Βελτιώνω την πόλη μου" ενημερώνεται χωρίς καμία 

επιπλέον ενέργεια. Μπορείτε να έχετε κοινό λογαριασμό και για τις δύο 

εφαρμογές (android, web-based). 

 

Screenshots εφαρμογής (Multimedia Group - CERTH-ITI, 2012) 
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6.3 Δήμος Ιωαννιτών 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Υπηρεσία SMS Info" 

 

Αντίτιμο: 0,25€ πλέον φπα ανά SMS 

 

Περιγραφή: 

 Ο δημότης - πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί μέσω SMS (Δήμος Ιωαννιτών, 

n.d.) για: 1) τα χρήσιμα τηλέφωνα του δήμου, 2) για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία του 

δήμου και 3) για τις εκδηλώσεις, στέλνοντας στο 54260 τα αντίστοιχα μηνύματα: 

 Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου:  

 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ ΓΝΠ ΤΗΛ 

 Εφημερεύοντα Νοσοκομεία Δήμου: 
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 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ ΓΝΠ ΝΟΣ 

 Εκδηλώσεις Δήμου:  

 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ ΓΝΠ ΕΚΔ 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Υπηρεσία SMS Info" 

 

Αντίτιμο: 0,25€ πλέον φπα ανά SMS 

 

Περιγραφή: 

O δημότης - πολίτης μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα προς το δήμο, μα 

ενημερωθεί για την κατάσταση του υποβληθέντος αιτήματος και να ενημερωθεί για 

τους κωδικούς όλων των αιτημάτων που έχει υποβάλει στέλνοντας στο 54260 τα 

αντίστοιχα μηνύματα (Δήμος Ιωαννιτών, n.d.): 

A) Για Υποβολή Αιτήματος:  

 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ (κενό) ΓΝΑ (κενό) Κείμενο Αιτήματος 

 παράδειγμα:  ΔΥ ΓΝΑ Επικίνδυνη λακκούβα στην οδό Δημοκρατίας  

Β) Για Ενημέρωση για Κατάσταση υποβληθέντος αιτήματος 

 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ (κενό) ΓΝΑ (κενό) Κωδικός Αιτήματος 

 παράδειγμα:  ΔΥ ΓΝΑ 116  

Γ) Για Ενημέρωση για τους κωδικούς αιτημάτων 

 Κείμενο Μηνύματος: ΔΥ (κενό) ΓΝΑ 

 Επιστρέφει τους κωδικούς των αιτημάτων που έχει υποβάλει ο Δημότης, 

προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει για να ρωτήσει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται. 
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6.4 Δήμος Κηφισιάς 

Όνομα εφαρμογής: "Kifissia (by DesignGraphic.gr)" 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις:  

 H εφαρμογής είναι συμβατή με iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 

iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), iPod touch (5th 

generation) 

 Απαιτεί έκδοση λογισμικού iOS 4.0 ή πιο πρόσφατη 

 Απαραίτητος χώρος μνήμης 2.6 MB 

Περιγραφή: 

Με αυτή την εφαρμογή ο Δήμος Κηφισιάς επιθυμεί να παρουσιάσει τη 

σύγχρονη εικόνα της πόλης και να ανοίξει μία ακόμα οδό επικοινωνίας με του δημότες 

και τους επισκέπτες του Δήμου (DesignGraphic Ltd., 2012). Η χρήση της εφαρμογής 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το Δήμο Κηφισιάς, τις υπηρεσίες του, τους 

παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και ενημέρωση για τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις που 

γίνονται ή προγραμματίζονται. Επιπλέον η εφαρμογή με τη χρήση GPS βρίσκει τη θέση 

του χρήστη στον χάρτη και τον πλοηγεί στο σημείο ενδιαφέροντος (DesignGraphic.gr, 

2012). 
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Screenshots εφαρμογής (DesignGraphic.gr, 2012), (DesignGraphic Ltd., 2012) 
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6.5 Δήμος Ελευσίνας 

Όνομα υπηρεσίας: "Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής 

Ακτινοβολίας ΕΡΜΗΣ" 

Αντίτιμο: Λόγω της πιλοτικής λειτουργίας ακόμα δεν έχει οριστεί  

Περιγραφή:  

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων 

Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας “ΕΡΜΗΣ” το οποίο ενημερώνει τους πολίτες για τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή της 

Ελευσίνας. Οι πολίτες - δημότες μπορούν να ενημερωθούν είτε με πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.hermes-program.gr) και επιλέγοντας τους 

σταθμούς που βρίσκονται στον Δήμο Ελευσίνας είτε στέλνοντας SMS με κείμενο 

"ΕΜΠ33" από κινητό Vodafone στο 1325 (Δήμος Ελευσίνας, n.d.). 

Η υπηρεσία βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και δεν είναι διαθέσιμη ακόμα 

στο κοινό. 
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6.6 Δήμος Μήλου 

Όνομα εφαρμογής:  

 "Milos Travel Guide" (by SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions) για λειτουργικό 

σύστημα android  

 "Milos Travel Guide" (by SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions) για λειτουργικό 

σύστημα iOS 

 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα android απαιτεί έκδοση 

2.2 ή μεταγενέστερη 

 Μέγεθος εφαρμογής 8.6 ΜΒ 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα iOS είναι συμβατή με 

iPhone, iPod touch και iPad 

 Απαιτεί έκδοση λογισμικού iOS 4.0 ή μεταγενέστερη 

 Μέγεθος εφαρμογής 11.1 MB 

 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή Milos Travel Guide είναι ο επίσημος τουριστικός οδηγός για το 

νησί της Μήλου. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να 

επισκεφθούν το νησί αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να τη γνωρίσουν (SOFTWeb - 

Adaptive I.T. Solutions στο Google Play, 2012).  

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς και τους τρόπους πρόσβασης στο νησί, χρήσιμα τηλέφωνα, διαμονή 

σε κάθε περιοχή, παραλίες, αξιοθέατα, νυχτερινή ζωή, εκδηλώσεις που θα γίνουν στο 

νησί, τοπικές αγορές και διάφορες δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να 

συμμετέχουν. Επιπλέον η εφαρμογή διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από 

πολλά τοπία της Μήλου (SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions στο iTunes, 2012). 

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί χωρίς να είναι συνδεδεμένη με το 

Διαδίκτυο. Προτείνεται στο χρήστη αμέσως μετά το κατέβασμα και την εγκατάσταση 

της εφαρμογής να επιλέξει τον "συγχρονισμό" ώστε η εφαρμογή να ενημερωθεί με όλα 

τα νέα δεδομένα του επίσημου διαδικτυακού χώρου του Δήμου Μήλου (Δήμος Μήλου, 

n.d.).  
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Λειτουργίες εφαρμογής: 

 Χρήσιμες πληροφορίες 

 Διαμονή 

 Εστίαση / φαγητό 

 Αξιοθέατα 

 Δραστηριότητες 

 Χάρτες 

 Χρήσιμα τηλέφωνα 

 Ημερολόγιο εκδηλώσεων 

 

Screenshots της εφαρμογής για κινητά και φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

android (SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions στο Google Play, 2012) 
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Screenshots της εφαρμογής για κινητά και φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

iOS (SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions στο iTunes, 2012) 
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6.7 Δήμος Βόλου 

Όνομα εφαρμογής: "Τουριστικός Οδηγός του Βόλου (by AMFINOMI)" 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Η εφαρμογή είναι συμβατή με iPhone, iPod touch και iPad 

 Απαιτεί έκδοση λογισμικού iOS 3.2 ή μεταγενέστερη  

 Μέγεθος εφαρμογής 31.9 MB 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή "Τουριστικός Οδηγός του Βόλου" δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 

του Δήμου Βόλου - Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, τον Μάιο του 

2012 (Δήμος Βόλου, 2012).  Παρέχει μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες, για όσους 

σκέφτονται να επισκεφτούν το Βόλο ή όσους βρίσκονται ήδη στην πόλη και θέλουν να 

ενημερωθούν για το τι υπάρχει γύρω τους. Αξιοθέατα, παραλίες, χωριά, μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια, αρχιτεκτονική, δραστηριότητες και πολλές ακόμη 

πληροφορίες, είναι στη διάθεση των επισκεπτών. Η εφαρμογή παρέχει έναν πλήρη 

τουριστικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για τη πόλη του Βόλου και η πλοήγηση 

μπορεί να γίνει ανά θεματική ενότητα (Δήμος Βόλου, 2012). 
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Επιπλέον, η εφαρμογή με τη χρήση GPS βρίσκει τη θέση του χρήστη στον 

χάρτη και τον πλοηγεί στο σημείο ενδιαφέροντος. Πολύ σημαντικός είναι και ο 

διαδραστικός χαρακτήρας, καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις 

πληροφορίες τόσο στο facebook όσο και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Η εφαρμογή 

είναι offline, δεν χρειάζεται Internet για να χρησιμοποιηθεί (εκτός από τις υπηρεσίες 

που το απαιτούν) (AMFINOMI, 2012). 

 

Screenshots της εφαρμογής (AMFINOMI, 2012) 
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6.8 Δήμος Αχαρνών - Αστερουσίων 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Υπηρεσία Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων" 

Αντίτιμο: -  
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Περιγραφή: 

Ο πολίτης - δημότης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη του 

αιτήματος που έχει υποβάλλει στο δήμο, μέσω του κινητού του τηλεφώνου 

αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΡΕ1<κενό>[τον κωδικό 

του αιτήματος του] (Δήμος Αχαρνών - Αστερουσίων, n.d.). 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Ενημέρωση πολιτών μέσω SMS" 

Αντίτιμο: -  

Περιγραφή: 

Ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω αποστολής SMS σε κινητά 

τηλέφωνα. Όσοι δημότες επιθυμούν να λαμβάνουν SMS για να ενημερώνονται στα 

θεματικά πεδία (Δήμος Αχαρνών - Αστερουσίων, 2008):  

 Πολιτισμός / Εκδηλώσεις Δήμου «Ν. Καζαντζάκης» 

 Εκπαιδευτικά θέματα / Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Αναπτυξιακά Προγράμματα για Επιχειρήσεις 

 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Περιβαλλοντικά θέματα 

πρέπει να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο ΚΕΠ του Δήμου ή στο 

Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στις Αγίες Παρασκιές. 

 

6.9 Δήμος Ηρακλείου 

Όνομα εφαρμογής:  

 "Heraklion City Guide (by H.P.A.)" για λειτουργικό σύστημα android  

 "Heraklion City Guide (by H.P.A.)" για λειτουργικό σύστημα iOS 

 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις:  

 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα android απαιτεί έκδοση 

2.1 ή μεταγενέστερη 

 Μέγεθος εφαρμογής 6.3 ΜΒ 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα iOS είναι συμβατή με 

iPhone, iPod touch και iPad 

 Απαιτεί έκδοση λογισμικού iOS 4.2 ή μεταγενέστερη 

http://www.dimos-archanon-asterousion.gr/files/3/244/aitisi_gia_lista_enimerosis.doc
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 Μέγεθος εφαρμογής 20.8 MB 

 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 2 φορέων της Πόλης του 

Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η. 

Α.Ε.) και της προσπάθειας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για παροχή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας προς τους επισκέπτες του Ηρακλείου και ειδικότερα των 

τουριστών κρουαζιέρας. Είναι ένας τουριστικός οδηγός (πόλης, νησιών, νομών κλπ) για 

κάτοχους κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών με λειτουργικό iOS (iPhone) 

και Android (NovelTech, n.d). 

Η διάθεση του "City Guide App" μπορεί να γίνει σε πολλές γλώσσες, εκτός της 

Ελληνικής. Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το περιεχόμενο της εφαρμογής  με βάση 

τα δικά του ενδιαφέροντα και αυτή η μορφή της μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες 

με σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, εκκλησίες, κρήνες κ.α.), δραστηριότητες 

(εκδηλώσεις, shopping κ.α.)  και άλλες χρήσιμες πληροφορίες (τηλέφωνα έκτακτης 

ανάγκης, νοσοκομεία, μεταφορές, free Wi-Fi, shopping, τράπεζες, κ.α.) οι οποίες 

συνοδεύονται με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. Η πληροφορία εμφανίζεται και σε 

ψηφιακό χάρτη (offline με χρήση openstreetmaps, αλλά και online σε Google maps) με 

δυνατότητα προβολής της θέσης του χρήστη (NovelTech, n.d). 

 

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελούν (NovelTech, n.d): 

 My Places: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τα σημεία που τον 

ενδιαφέρουν και να δημιουργήσει τον δικό του "προσωπικό" ταξιδιωτικό 

οδηγό και να τα δει συγκεντρωμένα στον χάρτη. 

 Προτεινόμενες διαδρομές: Ο επισκέπτης μπορεί να δει στον χάρτη και να 

ακολουθήσει, μια προτεινόμενη διαδρομή στην οποία παρουσιάζονται τα 

σημεία ενδιαφέροντος και οι σχετιζόμενες με αυτά πληροφορίες. 

 Nearby: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας επαυξημένης 

πραγματικότητας (augmented reality) οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν κατά 

την διάρκεια της περιήγησης τους μέσα στην πόλη, να βλέπουν μέσα από την 

κάμερα του κινητού τους πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. στον 

Άγιο Μηνά) σε παράθεση σε παράθεση με το φυσικό περιβάλλον. 

 Roam Free: Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική χωρίς την απαίτηση 

ύπαρξης σύνδεσης στο διαδίκτυο και την επιβάρυνση χρεώσεων. Online 
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σύνδεση (3G, WiFi) απαιτείται μόνο για ενημερώσεις με νέο περιεχόμενο ή 

χρήση Google maps. 

Screenshots της εφαρμογής για κινητά και φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

android (NovelTech στο Google Play, n.d) 
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Screenshots της εφαρμογής για κινητά και φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 

iOS (NovelTech στο iTunes, 2012) 
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6.10 Δήμος Ιεράπετρας 

Όνομα υπηρεσίας: "Ηλεκτρονική Ενημέρωση" 

Αντίτιμο: δωρεάν 

Περιγραφή: 

Η υπηρεσία αφορά όλους τους δημότες, κατοίκους, επιχειρήσεις και Μ.Μ.Ε του 

Δήμου Ιεράπετρας. Ο πολίτης - δημότης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για ότι 

νεώτερο αναρτάται στον Ιστοχώρο Διοικητικής Ενημέρωσης του Δήμου Ιεράπετρας 

(http://dimos.ierapetra.gr). Στη φόρμα εγγραφής στο Newsletter διοικητικής 

ενημέρωσης μπορεί να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ώστε να 

του έρχονται με SMS όλα τα νέα (Δήμος Ιεράπετρας, n.d.). 

 

 

6.11 Δήμος Σητείας 

1) Όνομα υπηρεσίας: "SMS Αιτήματα" 

Αντίτιμο: (δεν αναφέρεται) 

Περιγραφή: 
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Ο Δήμος Σητείας, έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία αποστολής αιτήματος, 

παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο μέσω SMS (Δήμος Σητείας, n.d). 

Ο Δημότης (ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα του Δήμου) μπορεί 

να υποβάλει το αίτημα του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό 

54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΣΤ<κενό>[το αίτημά του] (Δήμος Σητείας, n.d).  

Παράδειγμα SMS:  ΔΥ ΣΤ πρόβλημα στο οδόστρωμα στην Κορνάρου. 

Αμέσως μετά το αίτημα του θα πρωτοκολληθεί αυτόματα και ο δημότης θα 

λάβει απάντηση με τον κωδικό αιτήματος. Στην συνέχεια το αίτημα θα προωθηθεί 

στην αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου προς διεκπεραίωση και όταν 

ολοκληρωθεί ο Δημότης θα ειδοποιηθεί με SMS. 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθηση εξέλιξης αιτημάτων" 

Αντίτιμο: (δεν αναφέρεται) 

Περιγραφή: 

Ανά πάσα στιγμή ο Δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση που 

βρίσκεται το αίτημα του από την ιστοσελίδα του Δήμου (είσοδος χρήστη και μετά 

επιλογή "τα αιτήματά μου") ή από το κινητό του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 

(SMS) στον ίδιο αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΣΤ1<κενό>[τον κωδικό 

αιτήματος του] (Δήμος Σητείας, n.d).  

Παράδειγμα SMS με κωδ. αιτήματος: ΔΥ ΣΤ1 39722 

Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα έχει υποβληθεί από την ιστοσελίδα 

του Δήμου και όχι από κινητό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την 

κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με 

κείμενο ΔΥ<κενό>ΣΤ1<κενό>[τον κωδικό του αιτήματος του]. 

 

6.12 Δήμος Μυλοποτάμου 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Αποστολή αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό 

τηλέφωνο (SMS)" 



68 
 

Αντίτιμο: (δεν αναφέρεται) 

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία αποστολής 

αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο μέσω SMS (Δήμος 

Μυλοποτάμου, n.d). 

Ο Δημότης (ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα του Δήμου) 

μπορεί να υποβάλει το αίτημα του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στον 

αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>KO<κενό>[το αιτημά του] (Δήμος 

Μυλοποτάμου, n.d).  

Παράδειγμα SMS: ΔΥ ΚΟ πρόβλημα στο οδόστρωμα στο Γαράζο 

Αμέσως μετά το αίτημα του θα πρωτοκολληθεί αυτόματα και ο δημότης θα 

λάβει απάντηση με τον κωδικό αιτήματος. Στην συνέχεια το αίτημα θα προωθηθεί 

στην αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου προς διεκπεραίωση και όταν 

ολοκληρωθεί ο Δημότης θα ειδοποιηθεί με SMS. 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθηση εξέλιξης αιτημάτων" 

Αντίτιμο: (δεν αναφέρεται) 

Περιγραφή: 

Ανά πάσα στιγμή ο Δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση που 

βρίσκεται το αίτημα του από την Ιστοσελίδα του Δήμου (είσοδος χρήστη και μετά 

επιλογή «τα αιτήματά μου») ή από το κινητό του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 

(SMS) στον ίδιο αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>KO1<κενό>[τον κωδικό 

αιτήματός του] (Δήμος Μυλοποτάμου, n.d).  

Παράδειγμα SMS με κωδ. αιτήματος: ΔΥ KO1 39722 

Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα έχει υποβληθεί από την ιστοσελίδα 

του Δήμου και όχι από κινητό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την 
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κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με 

κείμενο ΔΥ<κενό>KO1<κενό>[τον κωδικό του αιτήματός του]. 

 

6.13 Δήμος Ρεθύμνης 

1) Όνομα εφαρμογής: "Mobile Map Guide" 

 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει εφαρμογές γραμμένες για την πλατφόρμα 

Java(MIDP 2.0-CLDC-1.1). 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή Mobile Map Guide φέρνει στο κινητό τηλέφωνο του κάθε πολίτη 

γεωγραφικές πληροφορίες σχετικές με τον δήμο Ρεθύμνου (Δήμος Ρεθύμνης, n.d.). Η 

εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ενότητα της εφαρμογής CITY GUIDE (Δήμος 

Ρεθύμνης, 2010). Η εφαρμογή απαιτεί χρήση Internet από την τηλεφωνική συσκευή 

ενώ ανάλογα με τον τύπο και τις ρυθμίσεις τις συσκευής σας μπορεί να ζητηθεί η άδεια 

του χρήστη για να συνδεθεί η εφαρμογή στο Internet. 

Χαρακτηριστικά: 

Επιλογή γλώσσας. Στην πρώτη οθόνη, ο  χρήστης καλείται να επιλέξει την  γλώσσα 

που επιθυμεί. Διαθέσιμες γλώσσες  είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Ακριβώς από 

κάτω εμφανίζεται ο αριθμός της έκδοσης του λογισμικού που έχετε εγκατεστημένο 

(Δήμος Ρεθύμνης, 2010).    

Χάρτης Ρεθύμνου. Στη συνέχεια, η εφαρμογή εμφανίζει τον χάρτη της πόλης του 

Ρεθύμνου. Για την εμφάνιση του χάρτη απαιτείται σύνδεση στο Internet, και η συσκευή 

σας πιθανόν θα  ζητήσει  την άδεια του χρήστη για  επιτρέψει στην εφαρμογή να κάνει 

χρήση της σύνδεσης. Αν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση της εφαρμογής θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα που ενημερώνει γι' αυτό. Επιλέγοντας:  
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Ενημέρωση έκδοσης από το μενού, όπως θα δούμε και παρακάτω εγκαθιστά τις τυχόν 

ενημερώσεις. Για πλοήγηση στο χάρτη  χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα πλοήγησης  του 

κινητού (πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά). Υπάρχει επίσης επιλογή για το βάθος 

εστίασης στον χάρτη (zoom) με τα πλήκτρα 1 (zoom out) και 3 (zoom in) (Δήμος 

Ρεθύμνης, 2010).  

Αν το κινητό έχει οθόνη αφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την πλοήγηση.  

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στην οθόνη εμφανίζεται ο  χάρτης και 

κάποιες πληροφορίες. Πάνω αριστερά εμφανίζεται το βάθος εστίασης του χάρτη (εδώ 

zoom: 14) και ακριβώς από κάτω εμφανίζεται  πόσα δεδομένα έχει λάβει η εφαρμογή 

από το Internet σε Kb. Κάτω αριστερά φαίνεται μια κόκκινη μπάρα που αντιστοιχεί 

στην κλίμακα του χάρτη, και από κάτω  φαίνεται ο επιλεγμένος τύπος του χάρτη(Δήμος 

Ρεθύμνης, 2010). 

 

Ανάλογα με το κινητό μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά οι επιλογές καθώς 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τις επηρεάζουν (οθόνη, πλήθος και θέση πλήκτρων, 

λειτουργικό σύστημα κ.α.) (Δήμος Ρεθύμνης, 2010).  

Υπάρχουν δύο επιλογές για τον χρήστη. Η πρώτη είναι η επιλογή Έξοδος που 

τερματίζει την εφαρμογή. Η δεύτερη είναι η επιλογή Menu (το όνομα εξαρτάται από τη 

συσκευή) που εμφανίζει ένα μενού με τις εξής επιλογές:  

 Σημεία Ενδιαφέροντος  

 Περισσότερες Πληροφορίες  
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 Αλλαγή Χάρτη  

 Εστίαση στο Ρέθυμνο  

 Χρήση GPS  

 Zoom in (3)  

 Zoom out (1)  

 Ενημέρωση έκδοσης 

Σημεία Ενδιαφέροντος. Αν ο χρήστης επιλέξει τα Σημεία Ενδιαφέροντος θα δει μια 

οθόνη στην οποία μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος που θέλει 

να εμφανιστούν στον χάρτη και δίπλα στην κάθε κατηγορία εμφανίζεται το εικονίδιο 

που της αντιστοιχεί, και είναι το εικονίδιο που θα εμφανίζεται στον χάρτη για κάθε 

σημείο που ανήκει στην κατηγορία αυτή. Όπως φαίνεται και στις εικόνες που 

ακολουθούν μπορούν να επιλεχθούν και να εμφανιστούν πολλαπλές κατηγορίες (Δήμος 

Ρεθύμνης, 2010). Αν ο χρήστης θέλει να δει πληροφορίες σχετικά με κάποιο σημείο, 

αρκεί να φέρει το κόκκινο τετραγωνάκι που βρίσκεται στο κέντρο του χάρτη, πάνω από 

τις συντεταγμένες που βρίσκεται το σημείο που τον ενδιαφέρει.  Για κινητά με οθόνη 

αφής ο χρήστης δεν βλέπει το κόκκινο τετραγωνάκι, αλλά ακουμπάει στις 

συντεταγμένες του σημείου που τον ενδιαφέρει. Οι πληροφορίες εμφανίζονται όπως 

φαίνεται στην 3η εικόνα.  

Για κάθε σημείο υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες οι 

οποίες μπορούν να εμφανιστούν στον φυλλομετρητή (browser) του κινητού. Για να 

γίνει αυτό αφού ο χρήστης επιλέξει το σημείο που τον ενδιαφέρει, πρέπει να πατήσει 

την επιλογή Περισσότερες Πληροφορίες από το μενού (Δήμος Ρεθύμνης, 2010). Αν 

δεν έχει γίνει η επιλογή σημείου, εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης.  

Χρήση GPS. Η εφαρμογή μπορεί να κάνει  χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της 

συσκευής για να εστιάσει τον χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη (Δήμος 

Ρεθύμνης, 2010). Ανάλογα με τη συσκευή πιθανόν να ζητηθεί η άδεια ώστε η 

εφαρμογή να έχει πρόσβαση στις γεωγραφικές πληροφορίες που δίνει το GPS. Το 

κινητό θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο JSR-179 για να γίνει χρήση αυτής της 

λειτουργίας, αλλιώς  η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη ότι η συσκευή του δεν 

υποστηρίζει την λειτουργία. Όσο γίνεται χρήση του GPS ο χάρτης ακολουθεί το στίγμα 

του GPS και δεν είναι ελεύθερη η πλοήγηση. Αν ο χρήστης θέλει να πλοηγηθεί 

ελεύθερα στον χάρτη θα πρέπει να απενεργοποιήσει το GPS (Δήμος Ρεθύμνης, 2010). 
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Εστίαση στο Ρέθυμνο. Η συγκεκριμένη επιλογή  επαναφέρει τον χάρτη στις 

συντεταγμένες  και στο επίπεδο εστίασης που είχε αρχικά. Επίσης αν έχει 

ενεργοποιηθεί το GPS το απενεργοποιεί (Δήμος Ρεθύμνης, 2010). 

Αλλαγή Χάρτη. Υπάρχουν διαθέσιμοι τέσσερις χάρτες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  στην εφαρμογή (Δήμος Ρεθύμνης, 2010):  

 MicrosoftMap, είναι ο προεπιλεγμένος χάρτης και είναι πολιτικός χάρτης που 

παρέχεται από την Microsoft®.  

 MicrosoftSat, είναι χάρτης με εικόνες από δορυφόρο που παρέχεται από την 

Microsoft®.  

 OpenStreetMap, είναι πολιτικός χάρτης που παρέχεται από την ανοικτή 

κοινότητα του www.openstreetmap.org.  

 YahooMap, είναι πολιτικός χάρτης που παρέχεται από την Yahoo®.  

Όποιον χάρτη και να επιλέξει ο χρήστης μπορείτε να δεί τα σημεία ενδιαφέροντος  και 

τις πληροφορίες όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 

 

Zoom in(3) και Zoom out(1)  

Οι επιλογές αυτές  χρησιμοποιούνται για την αλλαγή του επιπέδου εστίασης 

(zoom) του χάρτη. Εντός παρένθεσης είναι η συντόμευση των επιλογών σε αριθμητικό 

πληκτρολόγιο (Δήμος Ρεθύμνης, 2010).  

Έλεγχος έκδοσης  

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει  την επιλογή Ενημέρωση έκδοσης για να 

δει αν υπάρχει ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής και να την εγκαταστήσει. Αν είναι 

http://www.openstreetmap.org/


73 
 

ήδη εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ενημερώνει 

γι' αυτό (Δήμος Ρεθύμνης, 2010). 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "SMS Αιτήματα" 

Αντίτιμο: 0,25€ + ΦΠΑ ανά SMS 

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Ρεθύμνου, πρώτος στην Ελλάδα, έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία 

αποστολής αιτήματος, μέσω SMS από κινητό τηλέφωνο. Αίτημα μπορεί να είναι ή 

έκδοση ενός πιστοποιητικού, μια βλάβη, ένα παράπονο ή μια καταγγελία. Για υποβολή 

αιτήματος μέσω SMS είναι απαραίτητο ο αιτούμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 

(Επιπέδου Α) (Δήμος Ρεθύμνης, n.d.). 

Ο Δημότης μπορεί να υποβάλει το αίτημα του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 

(SMS) στον αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΡΕ<κενό>[το αιτημά του]. 

Παράδειγμα SMS: ΔΥ ΡΕ πρόβλημα στο οδόστρωμα στην Γερακάρη 18 

Αμέσως μετά το αίτημα του θα πρωτοκολληθεί αυτόματα και ο δημότης θα 

λάβει απάντηση με τον κωδικό αιτήματος. Στην συνέχεια το αίτημα θα προωθηθεί 

στην αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου προς διεκπεραίωση και όταν 

ολοκληρωθεί ο Δημότης θα ειδοποιηθεί με SMS (Δήμος Ρεθύμνης, n.d.). 

 

3) Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων" 

Αντίτιμο: 0,25€ + ΦΠΑ ανά SMS 

Περιγραφή: 

Ανά πάσα στιγμή ο Δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση που 

βρίσκεται το αίτημα του από την Ιστοσελίδα του Δήμου (είσοδος χρήστη και μετά 

επιλογή «τα αιτήματά μου») ή από το κινητό του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 
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(SMS) στον ίδιο αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΡΕ1<κενό>[τον κωδικό 

αιτήματος του] (Δήμος Ρεθύμνης, n.d.).  

Παράδειγμα SMS με κωδ. αιτήματος: ΔΥ ΡΕ1 39722 

Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα έχει υποβληθεί από την ιστοσελίδα 

του Δήμου  (e-αιτήματα) και όχι από κινητό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

ενημερωθεί για την κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του αποστέλλοντας ένα SMS 

στο 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΡΕ1<κενό>[τον κωδικό του αιτήματος του] (Δήμος 

Ρεθύμνης, n.d.). 

 

6.14 Δήμος Κισσάμου 

Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων" 

 

Αντίτιμο: Λόγω της πιλοτικής λειτουργίας ακόμα δεν έχει οριστεί 

 

Περιγραφή: 

Ο δημότης αφού έχει υποβάλλει προς το Δήμο ένα αίτημα, μπορεί να 

ενημερωθεί για την εξέλιξη του αιτήματός του από το κινητό του τηλέφωνο (μέσω 

SMS), αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΡΕ1<κενό>[τον 

κωδικό του αιτήματος του] (Δήμος Κισσάμου, n.d.). 

(Η υπηρεσία βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Δεν είναι διαθέσιμη ακόμα για το 

κοινό). 

 

6.15 Δήμος Πλατανιά 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Αποστολή αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό      

τηλέφωνο (SMS)" 

 

Αντίτιμο: - 

 

Περιγραφή: 
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Ο Δήμος Πλατανιά έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία αποστολής αιτήματος, 

παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο μέσω SMS (Δήμος Πλατανιά, n.d.). 

Ο Δημότης (ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα του Δήμου) 

μπορεί να υποβάλει το αίτημα του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στον 

αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ<κενό>[το αιτημά του].  

Παράδειγμα SMS: ΔΥ ΧΑ πρόβλημα στο οδόστρωμα στην Κυδωνίας 10 

Αμέσως μετά το αίτημα του θα πρωτοκολληθεί αυτόματα και ο δημότης θα 

λάβει απάντηση με τον κωδικό αιτήματος. Στην συνέχεια το αίτημα θα προωθηθεί 

στην αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου προς διεκπεραίωση και όταν 

ολοκληρωθεί ο Δημότης θα ειδοποιηθεί με SMS (Δήμος Πλατανιά, n.d.). 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων" 

 

Αντίτιμο: - 

 

Περιγραφή: 

Ανά πάσα στιγμή ο Δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση που 

βρίσκεται το αίτημα του από την Ιστοσελίδα του Δήμου (είσοδος χρήστη και μετά 

επιλογή «τα αιτήματά μου») ή από το κινητό του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 

(SMS) στον ίδιο αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ1<κενό>[τον κωδικό 

αιτήματος του] (Δήμος Πλατανιά, n.d.).  

Παράδειγμα SMS με κωδ. αιτήματος: ΔΥ ΧΑ1 39722 

Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα έχει υποβληθεί από την ιστοσελίδα του 

Δήμου και όχι από κινητό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την 

κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με 

κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ1<κενό>[τον κωδικό του αιτήματος του] (Δήμος Πλατανιά, 

n.d.). 
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6.16 Δήμος Χανίων 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Αποστολή αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό 

τηλέφωνο (SMS)" 

 

Αντίτιμο: Η αποστολή του πρώτου μηνύματος επιβαρύνει τον δημότη 

 

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Χανίων έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία αποστολής αιτήματος, 

παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο μέσω SMS (Δήμος Χανίων, n.d.). 

Ο Δημότης (ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα του Δήμου) 

μπορεί να υποβάλει το αίτημα του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στον 

αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ<κενό>[το αιτημά του] (Δήμος Χανίων, n.d.).  

Παράδειγμα SMS: ΔΥ ΧΑ πρόβλημα στο οδόστρωμα στην Κυδωνίας 10 

Αμέσως μετά το αίτημα του θα πρωτοκολληθεί αυτόματα και ο δημότης θα λάβει 

απάντηση με τον κωδικό αιτήματος. Στην συνέχεια το αίτημα θα προωθηθεί στην 

αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου προς διεκπεραίωση και όταν ολοκληρωθεί ο 

Δημότης θα ειδοποιηθεί με SMS (Δήμος Χανίων, n.d.). 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων" 

 

Αντίτιμο: Η αποστολή του πρώτου μηνύματος επιβαρύνει τον δημότη 

 

Περιγραφή: 

Ανά πάσα στιγμή ο Δημότης μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση που 

βρίσκεται το αίτημα του από την Ιστοσελίδα του Δήμου (είσοδος χρήστη και μετά 

επιλογή «τα αιτήματά μου») ή από το κινητό του αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα 

(SMS) στον ίδιο αριθμό 54260 με κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ1<κενό>[τον κωδικό 

αιτήματος του] (Δήμος Χανίων, n.d.).  

Παράδειγμα SMS με κωδ. αιτήματος: ΔΥ ΧΑ1 39722 
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Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα έχει υποβληθεί από την ιστοσελίδα του 

Δήμου και όχι απο κινητό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την 

κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του αποστέλλοντας ένα SMS στο 54260 με 

κείμενο ΔΥ<κενό>ΧΑ1<κενό>[τον κωδικό του αιτήματος του] (Δήμος Χανίων, n.d.).  

 

3) Όνομα υπηρεσίας: "Ενημέρωση σε περίπτωση βλάβης των φωτεινών σηματοδοτών" 

 

Αντίτιμο: < 50 € μηνιαίως 

 

Περιγραφή: 

Με κόστος μικρότερο των 50 ευρώ το μήνα στον Δήμο Χανίων εφαρμόζεται 

ένα πρωτοποριακό σύστημα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης των φωτεινών 

σηματοδοτών το οποίο συνδέει την τεχνολογία της ηλεκτρονικής ρύθμισης της 

κυκλοφορίας με τις δυνατότητες της κινητής τηλεφωνίας. Εδώ και χρόνια η λειτουργία 

των φαναριών στους δρόμους της πόλης των Χανίων ρυθμίζεται με ένα πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 

πρόγραμμα της λειτουργίας των φαναριών εξελίσσεται διαρκώς σε συνεργασία του 

τμήματος Φωτεινών σηματοδοτών του δήμου και του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(Flashnews.gr, 2011). 

Σε περίπτωση βλάβης, ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής που ρυθμίζει την 

κυκλοφορία στην πόλη των Χανίων αμέσως «στέλνει» μήνυμα στο απλό κινητό 

τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με το σύστημα και αυτό με την σειρά του σε λίγα 

δευτερόλεπτα στέλνει γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται στην 

κατοχή του υπεύθυνου υπαλλήλου, ο οποίος - όπου και αν βρίσκεται - αμέσως 

κινητοποιεί τα συνεργεία για την επισκευή της βλάβης (Flashnews.gr, 2011). 

Το συνολικό κόστος του πρωτοποριακού αυτού συστήματος εξαρτάται από τον 

αριθμό των SMS που στέλνονται και σε συνδυασμό με το πάγιο είναι μικρότερο των 50 

ευρώ μηνιαίως, ενώ τα οφέλη από την άμεση αποκατάσταση των βλαβών και την 

ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας είναι τεράστια, με κυριότερο την αποφυγή 

ατυχημάτων (Flashnews.gr, 2011). 
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Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 

Επίσης ο Δήμος Χανίων έπειτα από διαγωνισμό έχει αναθέσει σε εταιρεία 

πληροφορικής το έργο υλοποίησης τουριστικής εφαρμογής (οι τεχνικές προδιαγραφές 

είναι διαθέσιμες στο αρχείο προκηρύξεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου) και 

αναμένεται να παραδοθεί σε 2 μήνες (η επικοινωνία με την προϊσταμένη του Τμήματος 

Πληροφορικής του Δήμου έγινε στις 14/1/2013). 

 

6.17 Δήμος Γορτυνίας 

Όνομα εφαρμογής: "Discover Gortynia" 

Αντίτιμο: Δωρεάν 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

Απαιτεί έκδοση λογισμικού android 2.1 ή μεταγενέστερη 

Απαραίτητος χώρος μνήμης 47 ΜΒ 

Περιγραφή: 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα του τουρισμού 

παρουσιάστηκε η εφαρμογή (application) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) 

που ετοιμάζει ο Δήμος. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της περιοχής 

μέσω της τουριστικής δικτυακής πύλης (portal), η οποία εξελίσσεται παράλληλα 

(Δήμος Γορτυνίας, 2013). Εγκαθιστώντας την εφαρμογή στο κινητό του, ο επισκέπτης 

μπορεί, μέσα από μία εύχρηστη κεντρική οθόνη να βρει χώρους διαμονής και εστίασης, 

να ενημερωθεί για τα αξιοθέατα και τους χώρους διασκέδασης ή να πάρει χρήσιμες 

πληροφορίες όπως βενζινάδικα, ιατρεία, σημεία πώλησης τοπικών προϊόντων, αλλά και 

να ενημερωθεί για δραστηριότητες που γίνονται σε διάφορα σημεία της Γορτυνίας. 

Μέσα από την οθόνη του κινητού του μπορεί να επικοινωνήσει, να κάνει κράτηση και 

να οδηγηθεί στο σημείο που θέλει μέσω GPS. Επιπλέον μπορεί να βάλει κριτήρια, όπως 

την χιλιομετρική απόσταση για να επιλέξει ανάμεσα σε προορισμούς που δεν απέχουν 

πολύ από το σημείο που βρίσκεται (Δήμος Γορτυνίας, 2013). 

Η εφαρμογή προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για λειτουργικό σύστημα 

android αλλά προβλέπεται να αναπτυχθεί για όλους τους τύπους κινητών (iPhone, 

windows mobile). Λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο) και με 

σύνδεση ώστε να μπορεί να είναι συνεχώς ενημερωμένο (Δήμος Γορτυνίας, 2013). 
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Η εφαρμογή παίρνει τα στοιχεία από την κεντρική βάση δεδομένων, από την 

οποία θα τροφοδοτείται και το portal του Δήμου, ώστε να υπάρχει ενιαία και 

ομοιόμορφη πληροφόρηση. Η κεντρική βάση δεδομένων έχει ήδη ενημερωθεί στο 

μεγαλύτερο ποσοστό και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ορθότητα και αξιοπιστία των 

δεδομένων (Δήμος Γορτυνίας, 2013).  

Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής μπορεί ο χειριστής να συνδεθεί με την 

ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ή εστιατορίου που επιλέγει ή ακόμα να ενημερωθεί 

ζωντανά για δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, την ώρα που πραγματοποιούνται. Για 

την πιο άμεση ενημέρωση, ακόμα και σε δύσβατα σημεία (μονοπάτια, φαράγγια), όπου 

δεν υπάρχει κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, το κινητό θα μπορεί να 

συνδεθεί με το μητροπολιτικό ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) που ετοιμάζει ο Δήμος 

Γορτυνίας (Δήμος Γορτυνίας, 2013). 

Screenshots εφαρμογής (Δήμος Γορτυνίας, 2013) 
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6.18 Δήμος Αγρινίου 

Όνομα υπηρεσίας: "Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης mobiPARK" 

Αντίτιμο: Κάρτα στάθμευσης 10€, χρέωση 0,1071 € / SMS 

Περιγραφή: 

Το mobiPARK είναι το πρώτο πανελλαδικό Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

με χρήση κινητού τηλεφώνου (μηνυμάτων SMS), το οποίο σχεδίασε και ανέπτυξε 

εξολοκλήρου το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Μobipark, n.d.).  

Το mobiPARK δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκμεταλλευτούν τη 

συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του 

Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης αφού προμηθευτούν την κάρτα στάθμευσης και 

αποστείλουν τι κατάλληλο μήνυμα (SMS) στο 54155 (χρέωση 0,1071 € / SMS) (Δήμος 

Αγρινίου, n.d.). 

Οδηγίες χρήσης: 

Αμέσως μετά τη στάθμευση αποστολή SMS με: 

Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος<ΚΕΝΟ> 

Αριθμό θέσης στάθμευσης<ΚΕΝΟ> 

16-ψήφιο αριθμό της κάρτας στάθμευσης, 

στον αριθμό 54155 

 

Πριν την αποχώρηση αποστολή SMS: 

<ΚΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ> 

στον αριθμό 54155 

Για να σταματήσει η χρέωση 

 

Την επόμενη φορά που θα σταθμεύσει ο 

πολίτης χρησιμοποιώντας το ίδιο κινητό 

τηλέφωνο, αποστολή SMS με: 

Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος<ΚΕΝΟ> 

Αριθμό θέσης στάθμευσης 

στον αριθμό 54155 

 

Όταν εξαντληθεί το υπόλοιπο της κάρτας, ο 

πολίτης πρέπει να προμηθευτεί νέα κάρτα 
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στάθμευσης και να αποστείλει SMS με: 

16-ψήφιο αριθμό της κάρτας στάθμευσης 

στον αριθμό 54155 

Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για το νέο 

του υπόλοιπο 

 

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της έρευνας η υπηρεσία αυτή 

λειτουργούσε, η σύμβαση με την εταιρία έληξε αλλά η λειτουργία του συστήματος 

συνεχιζόταν και ο Δήμος Αγρινίου βρισκόταν σε συζητήσεις με την εταιρία για την 

ανανέωση της σύμβασης. 

 

6.19 Δήμος Τρικκαίων 

1) Όνομα υπηρεσίας: "Υπηρεσία ενημέρωσης καταναλωτών" 

Αντίτιμο: Δωρεάν  

Περιγραφή:  

Η ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) Τρικάλων έχει 

ξεκινήσει από το τέλος του 2009 τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημέρωσης 

καταναλωτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Η ΔΕΥΑΤ μπορεί πλέον να 

ενημερώνει τους καταναλωτές μέσω γραπτών μηνυμάτων για πιθανές διακοπές 

υδροδότησης λόγω βλαβών, οφειλών αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα. Η 

διαδικασία για να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία είναι η εξής 

(ΔΕΥΑ Τρικάλων, 2010): 

 συμπλήρωση των κατάλληλα διαμορφωμένων εντύπων (τα οποία στέλνονται 

μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης). 

 προσκόμιση των εντύπων στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΤ επί της Ασκληπιού 

όσο και στα γραφεία επί της οδού Ιακωβάκη. 

Έντυπα συμπλήρωσης στοιχείων για όσους καταναλωτές επιθυμούν να 

ενημερώνονται μέσω των γραπτών μηνυμάτων (SMS) βρίσκονται και στα δύο 

προαναφερθέντα γραφεία (ΔΕΥΑ Τρικάλων, 2010). 
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Η υιοθέτηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναμένεται να αλλάξει τον 

τρόπο που λειτουργεί η ΔΕΥΑΤ σε σχέση με τους καταναλωτές (ΔΕΥΑ Τρικάλων, 

2010). Συγκεκριμένα: 

 έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για οτιδήποτε τους αφορά. 

 μείωση στο ελάχιστο της φυσικής παρουσίας στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, με 

αποτέλεσμα αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας. 

Παράδειγμα μηνύματος (Trikalanews.gr, 2010): ενημέρωση για αναμενόμενη διακοπή 

υδροδότησης λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου 

 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: "τηλeπρόνοια" 

Αντίτιμο: -  

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Τρικκαίων δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο Τηλε–πρόνοιας, 

χρησιμοποιώντας υποδομές τηλεματικής για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ). Ο αριθμός των πολιτών που έχουν 

εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα είναι περίπου 300 ενώ οι περιπτώσεις που μπορούν να 

παρακολουθηθούν και να εξυπηρετηθούν είναι αυτές ατόμων με χρόνια καρδιολογική 

ανεπάρκεια, χρόνια πνευμονολογικά προβλήματα και υπερτασικών. Μέσα από απλά 

μέσα, τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν και από τους ασθενείς, γίνεται 

καταγραφή της εκάστοτε κατάστασης ενώ τα ιατρικά δεδομένα ή τα περιστατικά 

έκτακτης ανάγκης, αποστέλλονται μέσω τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και 

μεταβιβάζονται στο σύστημα πληροφορικής του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων 

ή στον αντίστοιχο ιδιώτη θεράποντα ιατρό που τους παρακολουθεί (E-Trikala, n.d.). 
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Πώς δουλεύει το σύστημα  

Ο πολίτης, τοποθετώντας στο σώμα του τη συσκευή και απλά με το πάτημα 

ενός κουμπιού μπορεί να καταγράφει τα βιολογικά σήματά του, τα οποία αυτόματα 

μεταφέρονται ενσύρματα στο κέντρο τηλεπρόνοιας ή ασύρματα με τη βοήθεια του 

"έξυπνου" κινητού τηλεφώνου (smartphone) είτε στο κέντρο τηλεπρόνοιας ή σε άλλο 

αποδέκτη επιλογής του (γιατρό, νοσοκομείο κ.λπ.) (E-Trikala, n.d.). Η συσκευή είναι 

εύχρηστη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από τον χρήστη, καθώς με το πάτημα ενός 

πλήκτρου αποστέλλει στο κέντρο την καταγεγραμμένη πληροφορία (βιολογικό σήμα 

του πολίτη). Για την επικοινωνία της συσκευής με το κέντρο τηλε-πρόνοιας χρειάζεται 

η προμήθεια με ευθύνη του πολίτη που την κατέχει, και μιας έξυπνης κάρτας σύνδεσης 

σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από το κέντρο τηλεφωνικά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (E-Trikala, n.d.). 

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δράσεις πρόνοιας 

που πραγματοποιούνται σήμερα στο Δήμο Τρικκαίων, αλλά και να τις επεκτείνει σε 

νέες ομάδες πολιτών με απώτερο σκοπό (E-Trikala, n.d.): 

 Να ολοκληρώσει τις επιμέρους δράσεις του Δήμου Τρικκαίων που αναφέρονται 

σε θέματα πρόνοιας. 
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 Να υποστηρίξει από απόσταση ένα μέρος των πολιτών των Τρικάλων που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

 Να αυξήσει το πλήθος των μελών ευπαθών ομάδων που υποστηρίζονται από το 

Δήμο Τρικκαίων. 

 Την παροχή αξιόπιστης υποστήριξης των ευπαθών ομάδων και την 

αποτελεσματική διαβίβαση πραγματικών περιστατικών ανάγκης στο 

Νομαρχιακό Νοσοκομείο. 

 Την αύξηση της γνώσης των πολιτών – μελών των ευπαθών ομάδων και των 

πολιτών του Δήμου Τρικκαίων γενικότερα ως προς τις δράσεις πρόνοιας, αλλά 

και ως προς τα οφέλη της τηλε-πρόνοιας. 

 Την εξαγωγή εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων ως προς τις ανάγκες πρόνοιας 

στο Δήμο Τρικκαίων. 

Στα πλαίσια της επιτυχημένης λειτουργίας του προγράμματος "Τηλεπρόνοια", ο 

Δήμος Τρικκαιών και το e-trikala πέρασε σε δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου. 

Συγκεκριμένα η πρώτη φάση αφορούσε στην πιλοτική λειτουργία του προγράμματος, 

δημιουργώντας ιστορικό των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στα Κ.Α.Π.Η. της πόλης 

και σε αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Οι 

μετρήσεις που πραγματοποιούνται αφορούν την αρτηριακή πίεση, καρδιογράφημα και 

σπυρομέτρηση. Στην δεύτερη φάση ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα το Γ.Ν. Τρικάλων 

ώστε να υπάρχει παρακολούθηση από γιατρούς και άμεση αντιμετώπιση πιθανών 

περιστατικών (E-Trikala, n.d.). 

 

3) Όνομα υπηρεσίας: "xenagos" 

Αντίτιμο: - 

Περιγραφή: 

Η υπηρεσία "xenagos" είναι μία πλατφόρμα τουριστικών πληροφοριών σχετικά 

με την πόλη των Τρικάλων καθώς και του Νομού (E-Trikala, n.d). Μουσεία, ιστορικά 

σημεία της πόλης, εκκλησίες, μοναστήρια, αρχαιολογικά μέρη αλλά και ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος βρίσκονται στη 

διάθεση των επισκεπτών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://Xenagos.trikalacity.gr. 

Η σημαντικότερη λειτουργία του έργου αφορά στην προμήθεια φορητών συσκευών 

PDA σε επισκέπτες και χρήστες του έργου, συσκευές συνδεδεμένες στο Δημοτικό 

ασύρματο δίκτυο, μέσω των οποίων λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες (E-Trikala, n.d). 

http://xenagos.trikalacity.gr/
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Ο μελλοντικός στόχος περιλαμβάνει την τεχνολογία RFID, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 

φορά που ο επισκέπτης πλησιάζει ένα σημείο ενδιαφέροντος, όλες οι σχετικές 

πληροφορίες να εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου ή 

αντίστοιχης φορητής συσκευής (E-Trikala, n.d). 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης mobiPARK 

Στον Δήμο Τρικκαίων εφαρμοζόταν το "Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

mobiPARK", όπως και στον Δήμο Αγρινίου, αλλά η λειτουργία του σταμάτησε πριν 

από 2 χρόνια, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους συντελεστές του e-

Trikala. Μόλις 10-12% των πολιτών το χρησιμοποιούσαν. 
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7. Συμπεράσματα Ερευνητικής Προσέγγισης 

Σε σύνολο 325 Δήμων, βρέθηκαν δώδεκα (12) επίσημες ιστοσελίδες που δεν 

λειτουργούσαν και αυτό διαπιστώθηκε με επανειλημμένες επισκέψεις κατά την 

περίοδο από 6/4/2012 μέχρι και 16/1/2013. Οι δήμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

1. Δ. Σουφλίου (έλεγχος στις 6/4/2012, 4/12/2012, 16/1/2013) 

2. Δ. Θάσου (έλεγχος στις 6/4/2012, 4/12/2012, 6/1/2013, 16/1/2013) 

3. Δ. Μύκης (έλεγχος στις 4/12/12, 6/1/2013, 16/1/2013) 

4. Δ. Πρεσπών (έλεγχος στις 8/12/12, 6/1/2013, 16/1/2013) 

5. Δ. Ζαγορίου (έλεγχος στις 8/12/12, 6/1/2013, 16/1/2013) 

6. Δ. Ζηρού (έλεγχος στις 8/12/12, 6/1/2013, 16/1/2013) 

7. Δ. Τεμπών (έλεγχος στις 8/12/12, 6/1/2013, 16/1/2013) 

8. Δ. Σκοπέλου (έλεγχος στις 9/12/2012 - 16/1/2013 under construction ) 

9. Δ. Πύργου (έλεγχος στις 18/12/2012, 6/1/2013, 16/1/2013) 

10. Δ. Γαλατσίου (έλεγχος στις 19/12/2012, 6/1/2013, 16/1/2013) 

11. Δ. Καλυμνίων (έλεγχος στις 4/1/2013, 16/1/2013) 

12. Δ. Κώ (έλεγχος στις 4/1/2013, 16/1/2013) 

 

Μία από αυτές είχε την ένδειξη "Υπό κατασκευή" ενώ οι υπόλοιπες δεν άνοιγαν 

στους φυλλομετρητές (δοκιμάστηκαν στις τελευταίες εκδόσεις των Mozilla Firefox, 

Google Chrome και Internet Explorer 9). Επίσημη ιστοσελίδα δεν έχουν δύο (2) Δήμοι 

(Δήμος Καλαμπάκας και Δήμος Λειψών).  

Πληροφορίες για την δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi hotspots 

υπάρχουν μόνο σε 51 επίσημες ιστοσελίδες Δήμων (ποσοστό 16,3% επί των ενεργών 

ιστοσελίδων). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Ερευνητικής Ομάδας για 

την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (INFOSTRAG), σύμφωνα με την οποία 73% των Δήμων έχει Δίκτυο Wi-

Fi (2011, διαφ. 20). Αυτό το γεγονός δείχνει πως υπάρχει ένα μεγάλο κενό ενημέρωσης 

των πολιτών σχετικά με την δυνατότητα που παρέχουν στους πολίτες να συνδεθούν 

δωρεάν στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικό του προβλήματος της διάχυσης των πληροφοριών 

είναι και ο διαδικτυακός τόπος του geodata.gov.gr (η εθνική πύλη για τα δημόσια 

ανοιχτά δεδομένα - δεδομένα της δημόσιας διοίκησης), στον χάρτη του οποίου 

εμφανίζονται λιγότερα σημεία πρόσβαση σε ορισμένες πόλεις, αλλά περισσότερες (από 

τις 51 πόλεις της έρευνας) που παρέχουν δωρεάν δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης. 

Π.χ. στον Δήμο Ηρακλείου, στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρονται 35 free Wi-Fi 
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hotspots (Δήμος Ηρακλείου, 2013), ενώ στον χάρτη του geodata.gov.gr υπάρχουν μόλις 

2 (geodata.gov.gr, 2013). 

Από τους 325 Δήμους της Ελλάδας η έρευνα έδειξε ότι μόλις 19 έχουν 

προχωρήσει σε υλοποίηση και σε λειτουργία υπηρεσιών ή εφαρμογών για κινητά 

τηλέφωνα και αναφέρθηκαν αναλυτικά στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου. 

Από τους 19 αυτούς δήμους μόλις οι 8 έχουν περισσότερες από μία υπηρεσίες 

και εφαρμογές. Στη ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών είχαν προχωρήσει άλλοι 5 

Δήμοι (Τρικκαίων, Λέσβου, Σαλαμίνας, Ανωγείων και Μετσόβου) αλλά η λειτουργία 

τους έχει σταματήσει. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στη Δήμο Τρικκαίων λειτουργούσε το 

"Σύστημα Ελεγχόμενης στάθμευσης mobiPARK" αλλά σταμάτησε λόγω έλλειψης 

ενδιαφέροντος από τους πολίτες. Στον Δήμο Λέσβου είχε αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε 

συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 

του Πανεπιστημίου Αιγίου για το περιεχόμενο της οποίας δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

Η ύπαρξή της έγινε γνωστή μετά από τηλεφωνική επικοινωνίας με τον Δήμο Λέσβου. 

Στον Δήμο Σαλαμίνας υλοποιήθηκε μια υπηρεσία SMS αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε 

ποτέ. Στον Δήμο Ανωγείων υλοποιήθηκε μία πλατφόρμα μέσω της οποίας θα 

παρέχονταν στους πολίτες αλλά και σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα υπηρεσίες 

σχετικά με πολλούς τομείς. Η πλατφόρμα δεν λειτούργησε ποτέ λόγω έλλειψης 

προσωπικού. Στον Δήμο Μετσόβου υλοποιήθηκε εφαρμογή με όνομα "MOBILE 

PORTAL – Mobile Application ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (MOBILE GOVERNMENT)", και η λειτουργία της. 

Η Ελλάδα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης  και συγκεκριμένα στο 

επίπεδο των Δήμων, είναι αρκετά πίσω από τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της 

Κινητής Διακυβέρνησης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις 19 από τους 

325 Δήμους (5,8%) έχουν δώσει σημασία στην ανάπτυξη ενός νέου καναλιού παροχής 

υπηρεσιών στο κοινό. 

8 Δήμοι από τους 19, (42%) έχουν αναπτύξει εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα 

και φορητές συσκευές και είναι δωρεάν. Ο χρήστης δεν θα κληθεί να πληρώσει κάποιο 

αντίτιμο για να την "κατεβάσει" και να την εγκαταστήσει. Οι υπόλοιποι έχουν 

προχωρήσει στην υλοποίηση υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων SMS. 
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6 από τις 8 εφαρμογές αφορούν καθαρά τον τουριστικό τομέα. 

Μόνο ο Δήμος Τρικκαίων έχει αναπτύξει σύστημα m-Health, το σύστημα 

"τηλeπρόνοια". 

Κατά την διάρκεια την έρευνας διαπιστώθηκε πως υπάρχει έλλειψη στην 

προβολή των εφαρμογών και ειδικά στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η 

εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play από τις 22/8/2012 και έχει εγκατασταθεί σε 

μόλις 8 συσκευές (Google Play, 17/1/2013). Ενώ δεν υπάρχει πουθενά στην αρχική 

σελίδα του Δήμου πληροφόρηση για τη διαθέσιμη εφαρμογή. 

Για τον Δήμο Κηφισιάς δεν υπάρχει καμία πληροφορία για ην ύπαρξη 

εφαρμογής στην επίσημη ιστοσελίδα.  Η εφαρμογή βρέθηκε μέσω αναζήτησης στο 

Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας που την ανέπτυξε (DesignGraphic Ltd, 30 Oct 

2012) και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple (iTunes). 

Ομοίως και για την εφαρμογή του Δήμου Ηρακλείου. Στην επίσημη ιστοσελίδα 

δεν αναφέρεται πουθενά ότι είναι διαθέσιμη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η 

εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play από τις 5/10/2012 και έχει εγκατασταθεί σε 

μόλις 9 συσκευές (Google Play, 17/1/2013). 

Στον Δήμο Βόλου η ενημέρωση ότι υπάρχει τουριστική εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του 

Δήμου Βόλου, www.volosinfo.gr. 

Αντιθέτως ο Δήμος Μήλου, ο Δήμος Γορτυνίας, o Δήμος Ρεθύμνης και ο Δήμος 

Θέρμης παρέχουν πληροφορίες στις επίσημα ιστοσελίδες τους και σε εμφανή σημεία. 

Με τόσο υψηλό ποσοστό διείσδυσης κινητής τηλεφωνία (αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή ότι τον Δεκέμβριο του 2011 ήταν 139% ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 

ακόμα ψηλότερο) αποτελεί ερωτηματικό το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 19 έργα που 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή. 

Όσα έργα έχουν υλοποιηθεί μπορούν να χαρακτηριστούν σαν σπασμωδικές 

κινήσεις συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο των Δήμων. Το 

γεγονός ότι υλοποιήθηκαν έργα και δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ ή λειτούργησαν για λίγο 

και μετά διακόπηκαν δείχνει έλλειψη σταθερής στρατηγικής από τις δημόσιες αρχές. Η 

ηλεκτρονική μορφή της διακυβέρνησης δείχνει να μην αποτελεί έναν τομέα 

προτεραιότητας και οι αλλαγές προσώπων σηματοδοτούν και αλλαγές στη στρατηγική. 
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Οι παράγοντες που έχουν διαμορφώσει αυτή την πραγματικότητα είναι ένα 

σημαντικό ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. 
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8. Επίλογος 

Είναι πλέον πραγματικότητα πως τα κινητά τηλέφωνα είναι μέρος της 

καθημερινής ζωής σχεδόν όλων των πολιτών. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο καθώς 

προσφέρει πολλούς τρόπους επικοινωνίας (άμεσης αλλά και ασύγχρονης) και 

ψυχαγωγίας, υποστηρίζει τεχνολογίες που πριν μερικά χρόνια βρίσκονταν μόνο σε 

ερευνητικά στάδια, δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος πληρωμές και προσφέρει 

πολλές ακόμα διευκολύνσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών (και σαν 

συσκευές αλλά κυρίως τα πρότυπα επικοινωνίας) εδώ και λίγα χρόνια γίνεται μια 

προσπάθεια να εξελιχθεί ένα μέρος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και να γίνει 

διαθέσιμο για φορητές συσκευές. Έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο 

τα οποία έχουν βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων.  

Έγινε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την Κινητή Διακυβέρνηση, 

ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή, ποιοι 

συμμετέχουν σε αυτή και ποιοι θεωρούνται σαν σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας στην 

προσπάθεια για μετάβαση από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προς την Κινητή 

Διακυβέρνηση. 

Για την Ελλάδα δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες και δεν υπήρχαν 

πουθενά συγκεντρωμένες. Έτσι στην προσπάθεια να εντοπισθούν ποιες μορφές Κινητής 

Διακυβέρνησης έχουν υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμες σε επίπεδο Δήμων έγινε μία 

απόπειρα καταγραφής όλων όσων είναι σε λειτουργία και μία περιγραφή της 

λειτουργίας τους. Η συγκέντρωση των ευρημάτων ήταν δύσκολη και χρονοβόρα λόγω 

έλλειψης προγενέστερων ερευνών, ελλιπών στοιχείων στις επίσημες ιστοσελίδες των 

Δήμων, και σε μερικές περιπτώσεις αδυναμία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του κάθε 

Δήμου (όπου χρειάστηκε). Η διάχυση των πληροφοριών ήταν ασαφής και συγκεχυμένη, 

γεγονός που δυσχέραινε την ολοκλήρωση της ερευνητικής προσέγγισης. Επίσης κατά 

τη διάρκεια της έρευνας έγιναν ορατοί αρκετοί από τους παράγοντες (που αναφέρθηκαν 

στο πέμπτο κεφάλαιο), οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου 

Κινητής Διακυβέρνησης. 

Είναι γνωστό πως ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας έχει πολλές αγκυλώσεις και 

αυτό μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε πολίτης έχει συναλλαγές με κάποιον από 

τους πολλούς φορείς που υπάρχουν. Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως το "eEurope 2002 - Κοινωνία  των  πληροφοριών  για  όλους" 
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παλιότερα και το πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007 - 2013) τα οποία περνάνε σε 

μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Παρουσιάζεται μία χαρακτηριστική αργοπορία στην 

υιοθέτηση πρακτικών που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην βελτίωση όλων των 

διαδικασιών του δημοσίου τομέα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών (όσες έχουν μηχανογραφημένο σύστημα). Κάθε 

υπηρεσία λειτουργεί αυτόνομα με αποτέλεσμα να ξοδεύεται άσκοπα χρόνος σε 

οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ τους, ακόμα και για μια απλή διασταύρωση 

πληροφοριών ή στοιχείων. Η Ελλάδα απέχει πάρα πολύ από το μοντέλο 5 σταδίων το 

οποίο προτείνει το DESA και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να 

μπορέσει να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο Κινητής Διακυβέρνησης. 

Στην περίοδο που διανύουμε, με την σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, την 

αβεβαιότητα και τις συνεχείς αλλαγές στους νόμους και τα θεσμικά πλαίσια, η 

υλοποίηση ενός μοντέλου διακυβέρνησης όπως αυτό που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3, 

το οποίο να μπορέσει να προσφέρει τα οφέλη που καταγράφηκαν στο κεφάλαιο 4, είναι 

ένα μακρινό σενάριο. Εκτός και αν υπάρξει σταθερή στρατηγική για τη δημιουργία μίας 

εκσυγχρονισμένης Ελλάδας στα θέματα διακυβέρνησης. Με μία σταθερή στρατηγική η 

οποία θα στηρίζεται από όλους και κυρίως από τους υψηλούς αξιωματούχους, με 

προσεκτική μελέτη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία ενός τέτοιου 

εγχειρήματος,  

Αυτή η περίοδος όμως μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες που θα εκμεταλλευτούν τα κενά που υπάρχουν στην 

παρεχόμενες υπηρεσίες και εφαρμογές. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας  έχει 

συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών 

Εφαρμογών Ελλάδος) σε ένα χρόνο λειτουργίας έγιναν από 32 σε 64 (ΤΟ ΒΗΜΑ 

27/04/2012). Στην εκδήλωση για τα γενέθλια του ΣΕΚΕΕ παραβρέθηκαν και στελέχη 

επενδυτικών funds, με μακρά εμπειρία στην Αμερικανική αγορά νεοφυών 

τεχνολογικών εταιριών. Σε παρέμβασή του, ο managing partner της Odyssey Venture 

Partners, κ. Θ. Καλέκος σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί εύκολα να έχει εξαιρετικά 

ανταγωνιστικά start ups, εφάμιλλα της Σίλικον Βάλει, αφού οι νέοι μηχανικοί και ιδέες 

έχουν και ικανότητες, που συχνά, ξεπερνούν τα Αμερικανικά στάνταρτ. "Αν 

μπορούσαμε να τους δώσουμε χρηματοδότηση, θα είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα" 

τόνισε και συμπλήρωσε ότι επενδυτές υπάρχουν και ψάχνουν ευκαιρίες σε ολόκληρο 

τον κόσμο στις ΤΠΕ (ΤΟ ΒΗΜΑ 27/04/2012). 
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Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Μία διπλωματική εργασία δεν μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος ερωτημάτων 

και ζητημάτων της Κινητής Διακυβέρνησης. Το θεματικό πεδίο της Κινητής 

Διακυβέρνησης βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί 

τομείς που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Ένα πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην διακοπή της 

λειτουργίας όσων υπηρεσιών ή εφαρμογών υλοποιήθηκαν. Επιπλέον θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας οι λόγοι για τους οποίους οι υπόλοιποι Δήμοι της 

Ελλάδος δεν έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη έργων Κινητής Διακυβέρνησης και αν 

αυτοί οι λόγοι είναι αποτέλεσμα έρευνας. Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα 

ερωτήματα θα μπορούσε να διερευνηθεί και η ύπαρξη στρατηγικής του κάθε Δήμου για 

την ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την και την αλληλεπίδραση με όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Επίσης η μέτρηση του MRI σε 

κάθε Δήμο θα έδινε μια πιο σαφή εικόνα για τον αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 

ανάπτυξη έργων Κινητής Διακυβέρνησης. Θα μπορούσε επίσης να διεξαχθεί μια έρευνα 

σε πιο ευρύ φάσμα και να εντοπιστούν οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των Ελλήνων 

πολιτών, τι εφαρμογές προτιμούν, για ποιες εφαρμογές είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν, αν είναι ικανοποιημένοι με την παρούσα κατάσταση στον τομέα της 

Κινητής Διακυβέρνησης και άλλες πτυχές του θέματος. Ένα ακόμα επιπλέον 

αντικείμενο έρευνας είναι η ενσωμάτωση του mobile μάρκετινγκ στον τουρισμό και οι 

δυνατότητες που υπάρχουν για να ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ η προβολή της Ελλάδας 

και προσέλκυση και εξυπηρέτηση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού τουριστών. 
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